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ا!هض

متعةمنيخلولاالاخروناعماقهفييمخرلمموفوعاتلجان

شيئاستقدمبأفكوالتفاؤلاحياناوالسعادة!بالرفواحساسوفائدة

افيومعاناةصعوبةمنالمركبهذايخلولاتاكاكيدوبكلولكن،جديدأ

حيث-هناككلماتوبعضهنااشارةلترداعماقهافيوالغورالمصادرايجاد

العسكريةالطبيةالخدماتعنوالتراثوالسيرالتأريخكتبتتطرقلم

المقاتلمعالجةعنتوضيحاأوفلاناصابةخكلمناشارةالاالطبيوالاسناد

والسلبوالنههـبوالحروبالجيوشعنواطناببأسهابتحدثتوانماكذا

والاطباءالانسانيةالخدماتعنتذكرلاولكنهاوالتدميروالقتلوالشجاعة

لمامأ.الاوالحملاتالجيوشتلكرافقواالذينوالممرضين

والكئبالمناسبةالمصادرايجادفيالصعوبةبعضوجدتوهكذ،1

اجزاءتصفحتفربما،فيهوالكتابةعنهالتحدثاريدلماالموافقةالتأريخية

عنهابحثمماقليلةكلماتولواجداندونذاكأوالسصفرهذامنعدة

وابتغيه.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قصيربحثهيف"علىالبحثاخرجانبدءذىبادىءفكرت؟قد

.صفحاتبضععنيخرجلاوانالعراقيةالطبيةالجمعيةمؤتمرالىلاقدمه

منلمنريدالعنانلنفسيفاطلقتوالاطلاعالبحثاستهوانيالوقتمعولكن

الحروبتأريخ،التاريخفيكتبتالتيوالمؤلفاتالكتبوتصفّحالتقصي

بشكلهالاسكميالعربيالطبتناولتالتيالكتبوكذاالاسكميةوالغزوات

منهااستقىالتيوالينابيعالمصادرالىبالرجوعذلكمنابعدوذهبتالواسع

السهامانتزاح-الحروبتخصوالتي،الطبيةمعلوماتهم....العرب

دورألعبفالاسلام،والنزفالكبيرةالجراحاتمعثالتعامل-والاأزجة

والتوصية،بالطبالامر،الطبمنالنوعهذاتطويرفيومميزا!ما

وخوضالطبيةالمعرَفةلتطوير(القويوالمنطلقالمهمالركنيمثلبالعلاج

للجيولقالمسملمينونساءالاَسياتومرافقة.حرجأوترفىفىدون-ض!مارها

)ص(محمدالرسولقبلمنوتكريمهن-الاسكمصدرفيالاسلامية

توصيةوكذاالعسكريالطبيالاسنادتطويرفيوالقويالثانيالعاملبمثل

الممالركنوهذا-المغليبالماءاحدمعركةافيالجراحبغسللمالكريمالرسول

شفائها.سرعةثمومنوتعقيمهاالجروحنظافةفيالثالث

قريظةلبنياتالرسولوغيزو-الخندقمعركةميةفياسكاولخيمةنصبو

وتشجيعبتطويرالاسلاميةالجيوشحثفيالرابعالركن-النضيروبني

فيها.العسمكريالطب

وعراتالق!بائلكهانكاناذومعرفةطبذلكقبلكانهذاومع

والقتلىالجرحىمعبالتعاملواسعاطلاععلىالنسوةمنوالكثيرالعشائر

ولمساعةتنقطعلمالتيوغزواتهمحروبهمافيوجرحىصرعىيخرونالذين

بالخبرةالطبيةالعلوموازدادتالمعارفتلكوانحدرتالاياممنيوماًتهدأ

بية-العريرةالجزلارضالمحاذيةالاقواممنوالمحاكاةسالاقتبامنوكذابةوالتجر
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فيوالفرسالبحارعبروالهندالشمالفيمانوالرشالجنوبفيالحبشة

.وهناكهناطبيةومدارسومعرفةحضارةوكانت،الشرق

لبعضواستقرالعربيةالارضغزاعند"االمثالسبيلعلىفالاسكندر

ولني.الاطباءمعهجلبقدكان-بابلمدينةفي-الرافدينبلادفيالوقت

ومعالجةبالطبومعرفةوثقافةحضارةهناككانتذلكقبلبابلارض

فيذلكيشابهماكانوشمالا-السومريبنزمنالىبعيداممتدةالجرحى

وسبأ.والانباروالبتراءوتدمروالحضروآشورنينوى

جافبفيقزدادالاجيالعبراخبرةاوانتقهـلتالمعارفتلكامتدتنعم

النامضةالاسلامبةالدولةتلقفتهاان1،لى0أَخرجانبفيتنعدأأووتقل

معوتطورتوانتشرتالاسكميةالعقيدةوشجعتهاودعمتهارعتهاوالتي

العربي.الطبعنالكثيركتبوقد.والمحرفةوالحضارةالعلومتطور

وأباحثيتطرقلمولكنوعصورهادوارهمختلففيالاسلا"يوالطب

الاسلاميةءالجيوشفيالطبيالاسنادأو-العسكريالطبعنكاتب

هداغمارلخوضوشوقرغبةالىتحولتثمومنفكرةكافتوهكذا

التحريفيوحباورغبةوالاطلاعبالمعرفةزيافىةفيهوجدتالذيالبحث

وكيفالعسكريالطبعلىالضوءبعضلألقيخطوةاولواضعا،والنعمق

المجاورةوالافوامبهامرالتيالمراحلهيوماالاولالانسانلدىبدأ

الزيارأتأوبالاختلاع!العربيةبالمعرفةاثرواقدانهمواحتمالالعربلأرض

العصرفيالطبيةالمعرفةعنالشيءبعضتكلمتثمومنوالغزواتوالحروب

حيث.الكريمالرعسولبعهدماراًالتأريخيالتسلسلمعاوسائراالجاهلي

الجيوشوانتشارالعقيدةونشرالجديدالدينلانطلاقالصلبةالالسسكانت

الامموبقيةاولاالعربيالانسانعقلوتحرير،الارضلتحريرالاسلامية

ومواكباالانسانوعبوديةوالخرافاتالاوثانوجهالةوالظلامالظلمن4
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دستوىكانوكيف..العباسيةوالدولةالامويةالدولةلدىالمعرفةلتطور

وجهعنبسيطةملامحاعلاءمعالصليبيةالحروبفي2العسكريالطب

والعلبمبالطبالصليبيينو!ل،المسلمينمعرفةبينوالتباينالاختلاف

الحربية.بالجراحةوالمعرفة.

بلادفيالطبيةوالخدماتالطبيالاسنادعنأزبايجانطرقتكماْ

جراحةفيومطولاكاملافصلاوافردت،ازدهارهاااوجفيوالاندلسالمغرب

الاطباءوعباقرةفطاحلمنالصددهذافيالمؤلفونذكرهوماالحرب

بنوعليوالرازيسيناوابنالقفوابنكالزهراويلممينوالمس!العرب

....عباس

تغيرعرمنهيكماالنصوصمنالكشيرونقلتامثالاذكرتولقد

لهالحكممجالواتركوالمطلعوالباحثالقارىءاماملاضعهاتحويرأو

ناالامكلتباربنظراخذاذلكاوالحكمهذالاعطاءاستدرجهانغيرمن

وحتى،الجراحةويتعاطونالعلومي!مارسونممنالقلةهموالكتابالمؤلفين

العالمفيوحتىالعربيةالاقطاربقيةاوقطرنافينلاح!ونحنهذايومنا

ولاتعدلااعدادهموالمعرفةوالعلومالطبي!مارسونالذينانالغربي

وينشروماويكتبو!اويدونو!امكحظاتهميسجلونوالذين،تح!صى

بتأريخناالحاضرعصرنانحاكيانيمكنناوهاكذاقليلةنسبةالاتشكللا

،الحربوجراحةالعسمكريالطبفيوعلومامعرفةهناكانمنالماضي

وبالرغمقلةهموملاحظاقممعرفتهموسجلوا-وكتبوهادونوهاالذينولكن

التيالكبيرةالاعدادالىقياساكتبتالتيالقليلةوالكتبالمؤلفاتهذهمن

نابعديسيرجزءالاهومااليناوصلمافأن-العسكريالطبمارست

منالزمنلظروف!باوالصفحاتالسجلاتتلكمنالاعظمالقسمذهب

وتلف.وغرقحرق
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نموذجالكونانالايعدولايديتحتوقعومااليناوصلماوان

.والعلومالمعرفةتلكعنبسيطا

خدمةمناليهاصبومااصبتقدبأنيواشكرهاللهفأحمدوفقتفأن

كانوان،اليهواطمحابغيكنتمابعضوحققتوالتأرفيوالضراث/للطب

هاويابكونيومعتذرا-القارىءومغفرةالمحاولةعذرفليذلكخلات

والتأريخ.العلوملكتابةمحترفاوليسللبحث

ابداهالذيبالجميلوعرفانيوتقديرياشكريعناعبرانليبدولا

وتوج!يهاتقيمةمكحظاتمنالحليتوفيقاحمدالفاضلالاستاذمنكل

اشيروكذاالاولىالمسودةفيموجودةكانتهناتبعضصححتسديدة

التيالصمةالمصادربعضالىوالارشادالملاحظاتالىوالاغنزازبالتقدير

.خيراعنياللهجزاهماالدبونيحسنالاستاذبهااتحفني

النسخةقرأالذيثابتمخمدعبدالستارالصديقالاخاشكرانبدولا

خلفالدكتورالاحواشكرالقيمةحظاتالمكبعضوابديللكتابالاولى

.السديدةملاحظاتهعلىرشيد

الاسلاميةالحربيةالحضارةصرحلأفيمفيدةلبنةوضعتانياَملا

مؤلف.هكذاالىتفتقرافهااعتقدالتيومكتبتها

القصد.وراءمنوالله

لفالمز

11
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العسكريالطبنشأة

-الجروحمنالمتدفقالدموايقاتالجراحوتضميدالحربطب

بالطب!رقةله،الملاولالعلاجوشمملالتعبيرصحان-العسكريالطب

سبقه.وربماالعام

بفىجياهاكانالتيالاولىالمتوحشةالانسانحياة

البقاءاصمنالدائموالصراع،المتوحشةوالقبائلالمفترسةالحيوانات

...و....الانساثيالنوحوحفط

الشرائعاجمعتوهكذا..وانبلهاالتاريخفيالمهناعرقمنوالطب

تمتارلماالمهنةهذهوقدسيةنبلعلىوصديثهاقديمهاوالقصصوالادبيات

يزقيومن)وامالهمهوا3الاذسانبحياةمتينوارتباولمباشرةعلاقةمنبه

..(كشيراخيرااوتيفقدالحكمة

ال!صلةوثيقة-الطب-والجروحالامراض،جداقديمتاريخهو

سيدهم،وفقيرهمغنيهم،وضعيفهمقو.لهم،الناسكلالناسبحياة
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الحيادبدأ!انمخذ555نثمسهاأحيادإ!لىحزظالاالامراضَ!ف!ما.ث!صسودهم

منلغزاينراللا؟الارضظهرطماالحياةأتابتدامتىولكن!ارضناعلى

النظرياتووضعت،العلماءتكهنواناللّهالا!يدركىلا،ألالفإز

واهنةشواهدوعلىحيناالاحتيصالعلىالمعتيمدة،والتخمينات،والفرضيات

والعلاجوالطب.الاحاييناكثرفيالعلهـصاءخيالوعلى،اف-هـىاحيانا

علىا!يماةبدايةمعبدأتالالامتخفيف؟النزيفوتطعالجراحوتضح!يد

.الارضهذه

!ماالأرضهذهعلىمسيرتهقدمتديمةالعكجطلبفيالانسمانفرغط

الارضترابفييت!رغطبيعيةوبغريزةفالحبوا!،الحيواناتلدىبدأت

آلامعنهليزيلشجرةجذعفيجالدهيحكانأوالجلدي4مرضمنليتخلص

(1ايلاو!الألسالىاددىإحيهبرعهـمليلا))

1)
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ليقتلجرحهيلعقأوراحتهعليهتنغصاشواكأوبجلدهالعالقةالحشرة

...الجرحذلهـكلينظفالضارةجراثيمه

والحشرات-الامراضبعضمنليتخلصللشمستمسهويعرض

.جلدهثنايافيالمنتشرة

والمحاكاةوالذكاءالعقلباستخدام-الحيوانعلىيتميزالانساكلانضكير

المملوماتتلكيختزنانبعدالماضيةحياتهايامفياكتسبهاالتيوالتجارب

تكسبهالتيالمسصتمرةوالتجاربالمسخرالعقلانه-دماغهوتلافيفثنايافي

المكتسبةومنافعهااالاراتهذهتوجيهثمومنحياتهمنصءاتكونمهارة

الذينالافرادأوا-لمجيلتهأوعائلتهافرادأوتمسمهعلىالمناسبالوقتفي

اصسمنمنوكل.غابتهأومغارتهأوكهفهمنوبالقرب-معهيتعايشون

مرجعهمواصبحمجتمعةثقةاكتسب،مجتمعهوافادالتجاربهذهاستعمال

علىيزيدلا-وا!بالحياةعن-وذاكهذاعننعرفهوما.ملماتهمفي

الحيواناتمراقبةعلىوقياساالاحداثوالستقراءوالتخمينالحدس

اسلوب(منيقْنرببماأو)بنفستعيشتزاللاالتيالبدائيةوالشعوب

.الاولالانسانح!ياة

الاوال!ةوالاَلاتوالاحجاروالرسومالصوربعضبهجاءتماأو

ناالممكنمنليساذحياتهمراحلاحدىفيالانسانيستعملهاكانالتي

شيءأييطفأويتركلمالارضهذهعلىوعاشسارالذيالاولالانسان

وجراحهامراضهونوعومنامهطعامهواسلوبمعيشتهونم!حياتهعن

.والجراحالامراضمعالجةفيالتعاولواساليب

.،والعلاج،والامراض،الحياةحول،كثيرةالاسئلةتزالرلا

منصفوةالىتعالىاللّهمنالهاماالاولالانسمانلدىالطببدأهل

الخهـليقة؟بدءعندالناس

15
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الانسانمارسهاوممارسهاستنبا!هوام؟الانسانخلقمنخلقاهو

؟لولاا

واين؟؟وكيف؟حدثف!شىكذلكالامركانوان

والاشهرالايامامتدادعلىوالمعار!التجاربوتطورتْنلكنمتكيف

منهاسبقكانوربماالعامبالطبالصلةثيق؟أطبالعسم!ريا....والسخين

.الحياةاجلمنالدائموصراعهوبيئتهحياتهواسلوبالاولطالانسمانلظروف

جاءكمابالانسانارتبطتاحداثوالقتلوالجرحالصساعفبد/اية

مسيراتهاعبرالاجيالتناقلتهاوالتيواساطيرهوقصصهالسماويةبالكتب

هابيل.لاخيهقابيلقتلكقصة،الطويلة

وما؟والاعتداءالاثارةفيالبادىءهوومن-الصراعحدثكيف

مأصخرةهيام!حجراهو؟استعملالذيالاولالسكنوعهو

3شجرةجذعمققطعةاا..هراوة

واصابةورضجرح41لىقادتالنتيجةفانالبداءليةال!لةتاكنو!ما

الحيرةفبىزت،تلكفعلتهسوءعلىالاخفندمهابيلضحيتهاذهبقاتلة

بدمائه،مضرجاصريعاويخرامامهيتهاوىاخاهلاح!حهينالارتباكولاح

!يئتهمنويصلحيسعفهانحاول،شيءاي،شيئايعملانوحاول

فاحتاجذلكعنجزلكنه-الاوليالاسعاف-العسكريالطببممارسته

لهيكونوانّىالنكراءفعلتهواصلاحلمعاونتهالجراحتداخلالى

....إ!ذلك

اخرىمرةجزهامدةجثةوسق!اتماسهاخوهلف!انبعدثمومن

اخيه.بجثمانالتصرفسن

ومن-والاخلاءالاسعاتعنجزولكنه-والقتلالضربعليهسهل

ولكن-اقتدارهعندالانساناشرسمااي-اخيهجثمانمعالتعاملثم

16
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والخبراتالمعرفةليكتسبجبروتهضنفتصاغر.فشلهعندأضعفهء!

ويكتسبيتعلم-المتغطرسالمتعاليالاثسانان.الغرابطيرمن،الإولية

إ!إالغرابمن-الطيرمنا)صجربة

ومعومراتمراتالتجربةوتتكرر..والسنونالايامتمضيوهكذا

عنالفاعليعجنرثمومن-الخطأيرتكب-الحماقةالانسان.إرتكبذلك

ارتكابعلىويصريتحامقلمانالخطأذلكتداركأو-الحماقةتلكاصلاح

االاوية.فيويقععودةاللاالىيصلحتىالخطأ

ارساءفيالشيءوتكراروالمحاكاةوالمكحظةالتجربةلعبتلقد

!التولا-خاصتجلالعسمكريوالطب-ل!لطبالاوليةالقواعد

.الدورتمستلعب

...الدمضغ!وارتفاعشديدصداعبعد-الانفمنرعاف

تكررماواذا......الرعافبعدالصداعمنالراحةثمومن

اَخرشخص!اليهاشتكىانأولديهالسابقةالحالةتكررتالصداع

.الرءافلاحداثزميلهعلىأوتمسهعلىالانسانيتحايل

وكربغثيانيتبعهاكبيرةوتخمةضخمةواكلةسمينصيدبعددوالاستفراغ

يجدالاستفراغوبعد.البطنفيجوالةور.يحوقراقرومغصوتهوعوقلق

وأ،ذاتهمنعليهايقداوهكذا...سريرتهوطابتسكنتقدتمسهان

حدوثهأ.عندنجبرهبهاينصح

تمكثانوبعدكبهـيرةشوكةأو،نسَجرةمنشدخةأوسهماصابةأو

وهكذاالسهماذلكأوالشدخةنلكوتسق!ْوالتقيحالتعفنيححميبهافترة

ناأوالسهميسق!حتىالجرحتلويثيحاول-اخرىمرةبهايصابعندما

الجرحعلىالترابوضعاخرىمرةويكرر-النزفلقطعالترابفييتمرغ

.الجرحمنالدبمتدفقلقطع

وتجربة.قياسالطب،:ابقراصلقالهناومن
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منيحتميهذايومناالىالسنيبناَلافومنذالبدائيالانسان

منوال!وديانوالك!وفالغابفيزميلهأون!فمسهويعالجالمفترس!ةالحي!وانات

...رضوضأوكسورأوجروخ

واَلامهجروحهمعالجةفيمهمادورألعبتقدالانسانيةالغرينرةوان

صيدهاثناءجرحقد-البدائيالانسانذلك،والتجربةالمراقبةثمومن

....الافرادمعالصراعأوالحيوانات

الجروحانولاح!..يميتهالنزيفاستمرارأنا،دركقدانهولابد

...لايقافهطربقةلغيرهأولنفسهواكتشف...تلقائيافزيفهايتوقفالصغيرة

وأ....محكماربطاالجروحرب!أوالاصابةموضعمعلىالضغ!بواسطة

وهكذا-اَلامهصفت-النباتاتبعضيتناولأوالاشجاربأوراقبتغطيتها

111(000وغيرهاوالكافينوالكيناالافيونالىالاهتداءتم

منتجمعتمعرفةاها(العلمتاريخ)كتابهفي(سارتون)يقولوهنا

والا!مئاتاستمرتواطاءمحاولاتومن-بعيدةامادمنذعمليةتجارب

تلكتكررتوكم!كيف:قمهمانعليناالمستحيلومن.السنين

ا)2(!التجارب

الاسلوبالذاالضحمايامنهدرتوكم....نتائجهاقيمّتوكيكف

أوبالصدفةالشفاءلهمكتبالذيناولئكعددوماذاكأوالعلاجفي

....الاخراوالعلاجهذاباستعمال

...والتراب...النباتاتجربواانهملابد-الواقعةالحقيقةلكن

بها.الجروحلمعالجة...والرماد...واللعاب

....المطوعةأوالمكسورةالعظاملننجبيربسيطةطرقاوجربوا

ص.ا(العربعندالطبتاريخمن)اباديرفهيمالدكتور-)1(

،.هصا!العلمتاريخ:سارتونبورج-)2(

18
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عضةمنرجلساقتهشمتاذا-الحاجةا!ا..الضرورةانها

...مف!ارجبلأو-جرفمنسهقطةاثرأومفترسصوان

منفسوعأي،العلاجولاخذأضرراأفيولتك،سريعاجراءمنفلابد

ااحتر!التيالمهناوائلمنالمكسورأوالمجروحأوللمريضالعلاج

)1(الانسان

تارييخ)كتابهفي(فروخعمر)يذهبوالاتجاهالمنحىتمسوالى

:يقولفهو(العربعندالعلوم

صنىتخرجالتيالاجساممعالجةا(لىالقديمالانسىإناحتاج"

انشاءحتىالسنينالوفامتدتوتجاربملاحظاتوبعد...الطبيعي

والسحرةوالكهانالحكماءكانوهكذا..الظنعلىالمبنيالفطريالطب

.)2(الطبصناعةيهـتوارثون

لكثرةوالكسورالجروحمعالجةالىالقديمالانسانحاجةوكثرت

المفترسة.للوحوشتعرضهولكثرةوالمنازعاتالمعارك

معالج!ةافياخراحايينوفشلواحيانافجحوربما-الانسانوجرب

فياصابتهامواضعومعالجة-السهاموانتزاعالنزيفووقف-الكسور

....الحيوانيفعلكماالجرحيلعقوقدالجسمم

يضعفهورضأوبجرحالشخصاصبعاصيبمااذاهذايومناحتى

.النزفلقطعأوالالملتخفيفتلقائيافمهفيالاصبعذلك

اهصابالعلمز،ريخ-سارتونجورج-)1(

32صبيروتللملايينالعلمدار-العربعندالعلومتاريخ-فروخعمر-)2(
83
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المعرفةوتطورت،الأجيالوتعاقبتالسشونومرت/ازمناء:لمةررصارت

الاولىالنواةفاصبحوامعينوناشخاصبرزخكلهاومنالتجاربوتراكصت

....والاطبا،للطب

يستعملوناحراقاجنوبفيالسومريونكان-ونبفسنة6555منذ

وقبلالطوفانقبلذلككان،الدؤجمفةالألاتويصنعونالمعدنيةالاَلات

عقاقيروجودمعمنومةعقاقيروجدتوقداورلمدينةابراهيمسيدنامغادرة

ونستنتجنستدلانيمكنهناومن"إشر"ملكةوفاةكأ؟رةفيالتجميل

علمعلىكاتواولكش،وكيش،واور،ارخ"فىنفيالم!ص-ومريينان

المنطقةهذهاثارضمناستخرجتوانمافخسسبهذاولبر"إلم،!إذين"

مارسواجراحينوجوديجيزمماطبيةنصوصإعليهاءكقوش!نحاسيةمديات

-966بانيبالاشورمكتبةوفي.التاريخيةالفترةتلكفيالجراحة!نة

لوحةثمانمائةمنهاطيغيةأوحةالفث!لازين"قاكضءثهـعلىم.ق626

تارمخهيرجهـعتصويرينصعهـلىكينهلىفيشعثر)1(طبيةنموصعلبهانقشهـمت

عليهامنقوشقوالبعلىعثروكذا.الميكدقبلسنة0042منيقربماالى

طبية.نصوص

المكتشفةالطبيةالاثارعنالروايةنفس!تتكرراخرى"عمادروفي

علىاكتشفتالتيالقديمةاورمدينةأرخماففي،القديمةالمدنحفرياتفي

قبل0003سنةحواليع!انقسومريطبيبخاتمالفراتمص-ءبمز،مقربة

والتقديراحدسواالظنيغلبالنخاسن4سكاكينكذلكاكشمةتوز"دالميلاد

)2(الزمنمنالحقبةتلكفيللجراحةكمباضعتستعمل-افتانهاالمنط!قي

والاربطةبالخياطةتعالجالنظيفةالرهـوءأتكا-المصرينؤدماءولدى

بالعسلثمومنيوماولالطريباللحمتعالجالاخرىوالجروء-اللاصقة

32،33،43صالقديمالمصريالطب-كمالحسن-)1(

23صالطبقصة-عبدةسعيدةترجمة-جارلندجوزيف-)2(
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واستعملتبنجاخعهولجهتنننداسَقىورأاساطالماابدال!كاصنحابش

.علا!ا)1!

س؟!يمكاكؤسِ!ممِيكاكاَصس!!!

بهزص!كلبر!كي؟سكا3!سَئز"ء

ممؤ/سصكِيبريرسصبهر!برص7بهرصبركزَئم

ئربرصبر!ربهِ!يه!7يِهغبربرصً!ءبرمَمئزممئي!،ئحرص

بهبمفي++سَكا!"مممبَرصئمس!

ب!

ممفيبهئزغ!سبِركبم

+!ص!صصبرصير

كؤ"+!كِمص+ءس،

بيَ+سك!لم!ىكو3صثرص

!بَهيصممهه!!!

ئركِؤَيرصَكزجمربِرَبهبز!

صصبِهصجمر3!شبربر

+3بهزص!رتزبًه!يَكي؟ىٍ

بيِيرَبهيممميببهَبئبر/برً*ى

كاءصكاسءصصء2"سَسئ!؟!صِئركل!؟كر!ك!ك!!شئرصَءئم!ص

?كاسكاصكاءسس!برسَصِئح!صصصبرَ"عسكاسسكاصَئنً-:َ!رَسعَضصءسمِميمءص3صبريص!سبرَ،ءئريِزكاس:كابهئزبزسءسصَصَ

بابلية"جراحيةادشات"

-:الفراعنةاطباءمناصنافثةتكبرزالقديمةررحروفي

الباطنيين.الاطباءطالفة-1

41ص-يردباا-(1)

فيئرالجبا
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سمث(كهنة)الجراحينالاطباءطائفة-2

الروحانيين.الاطباءطائفة-3

فيوكذا(ايبرس)قرطاسافيالاطباءمنالاصنافهذهوصفتوقد

مكانةمحتلةالاطباءمنالاصنافهذهتنرالولا(سميثادوين)بردية

النفس.اطباء-الجراحين-الاطباء-الطباختصاصاتفيعالية

س!صشصصسسصلملألمبر7،غلم،مم!4بهِ!رِم!ةكل!؟*؟َ%بئمم!مم!ضيز!!بز؟!كَمع!صزر!به!برصبرعكاسصبر"2َ

فرعونية"جراصيةادوات"

والمسبروالمبضعكالمدلةالالاتمنبكثير*زوداالم!ريالجراحوكان

والكيماشة.

حربحالاتأنهاعلماتدلكثيرةحالات(س!ميثادزين)برديةوفي
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لنأخذهاوافماوتفاصيالاجملتهاالىتنطرقولاكأمثلةاليهنشيرماومنها

ركبنااذاالحربوجراحة-عامةبصورةالجراحةممارسةعلىكشواهد

-:التخصيص

العظم.والمصلبالرأسجرححالةارقم

العظم.وواصلالحا!علىفاغرجرح01رقم

.بالصدرجرح04رقم

بالذقن.فاغرجرخ27رقم

والكممير-جراحيةحالة27حوالييحوي(ايبرس)قرطاسفانوكذا

بالتحنيطالمصريبنبراعةوانالحربيةبالجروحعلاقةذاتاحالاتمنها

المصرىللطبالعمليةالممارسةعلىراسخةلشواهدالتشريحوعلموالجراحة

.أا(العسكريللطبالقديم

جيدةمعرفةلهموكانتالتشر.بحوالمصريالبابليالانسانومارس

وقد-المفاصلوخلعالنزيفووقفوالكسورابىروءعلاجوأفيبالجراحة

ناعلىيدلمماوالجراحةبا!بخاصةموادعلىحمورابيقانوننص

انتقلتوقد.العيونوجراحةوالكسموروالتجبيرالجراحةمارسواالبابلبيبن

الحضاريالاتصالوبفضلوبحريةبريةممرالتعبرغيرهامعالمعارفهذه

.)2(يونانيةعلميةلنهضةبدايةتلكمفكانتاليونانالى

القدماءورسائلكتاباتوفيالاوائلالرافدينسكنةاثارفيجاءومما

وصريحةواضحةدلالةليدلالاكديالطبفيوالانذارالتشخيصعن

واعلاءواسعا!مالمقاتلينبمعالجةالمهتمينوالاطباءالطبتواجدعلى

قولهم:ذلكومن-بحالتهموالانذارالتشخيص

82صالعربعندالعلومتاريخ-فروخعمر-)1(

ااص9791العربعندوالصيدلةالطب-خليلياسينالدكتور-)2(
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(ثم!لرجال)يدفانهايهذىوكاننزفبهوكانصدرهفياصيعباذا--

.)1(سيموتواثهذلكقبلبهذااصيبوقد

الجزءوكانالاماممنرضةاثرعلىبكدهـنمهمصاباالرجلكاناذا-

.)2(سيموتوانهالكدمةمظاهرمنهذافأنمشلولاًبهاالمحي!

ولكنتمامامعافىكأثهوبدارضةاثرعلىبكدمةالرجلاصيباذا-

اد-رء،قدالذيفأنمستمرةبصورةيختلجوكاناصيبقدصدغه

.)ع(يعفيهلاسوفبراسه

مستقبلعلىوتأثيرهاوالنزفوالرضةالكدمةعنيحال!صأوصفاهذا3

لدىالعسكريةوالجراحةالطبتواجدعلىواضحةدلالةلهوالجريحوحياة

معرفةلهموكانتالتشري!حوالمصريالبابليالانسانءإرسحيثالاكديين

)4(المفاصلوخلعالنزي!فووقفوالكمسورالجروحوعكجبالجراحةجبدة

شرلعةهيالبابليونلناخلفهاالتيالتاريخيةالوثائهـقأهمومن

اَشورمكتبةفيالاشوريونتركهمابمكانالاهميةمنوكذاححمورابي

وفيها-والجراحةبالطبالخاصةالطينيةالالواحمنالمئاتوفهيهابانيبال

الجلديةبالامراضواخرىالعصبيةبالامراضخاصةمهمةرومحلومات

وعمليات-والكسوروالجراحة-والولادةبالحصلواخرىوالتناسلب"

واستعملوااخترعواوآشوربابلحضارتيالحضارتينكلتاوفي-العصون

فشريعةالجراحيةالعملياتوعقابواجورشكلوحددواالجراحيةالالات

معتقداتغرارعلىالهةأواسباببوجودالقديمةالمعتقداتمن"لرجال"-)1(

.الموتأوالحياةتسبببعدهمالاغريق

73ص-الاكديفيالملبالانذاروالتشخيص-البدريعبداللطيفالدكتور-)2(

91اصالاكديفيالطبوالانذارالتشخيص-البدريعبداللطيفالدكتور-)3(

ااص9791العربعندوالصيدلةالطب-خليلياسينالدكتور-)4(
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وواضحةصريحةموادفيهاجاءالتاريخفيمسجلةشريعةاول-حمورابي

لتنسخصجراحيةعمليةطبيباجرىاذا-215فالمادةوالجراحةالطبعن

تقاضىالشفاءتم!حتىاعلاجهووالىخراجافتحأو-العمليةهذهونجحت

فضة.اشقالعنترةقدرهااتعابا

عمليةاجراءاثناءفيمريضوفاةفيطبيبتسبباذا-218والمادة

تبترمسشديمةعاهةعنهاونتجتعينهفيعمليةلمريضاجرىأولهجراحية

الطبيب.يد

تقاضىرخوةظاماأشفىأومريضعظامطبيبجبراذا-221والمافىة

فضة.اشقالخمسةالمجبر

الرافدينحضارةسجلتهااليالقانونيةالنصوصهذهجاءتوهكذا

تقدممدىعلىؤاضحةدلالة-حمورابي-العظيمالملكخلالمنالاولى

العقوباتوتحمديدعملهماجوروتحديدومراقبتهموالجراحمينوالاطباءالطب

بتلكللقياملهـوهلهدرايةْأومعرفةنجبرءنالطبيمارسمنعلىتفرضالتي

الجراصيةالعملياتيجريالذيهوفالطبيب.الاكملالوجهعلىالاعمال

والحجامينالحلاقينمنلل!لةتتركانل!-الكسوريجبرالذيوهو

الىوحتىاوربادولعمومافيالسىإئدهوذلككانكما-والجزارين

النهضة.قبلماعصور

جواحةأمالعامةالجراحةاكانتسواءالجراحةذكروردوهكذا

الشرائعفيواخوىالطبيةالكتاباتمنها-عديدةنصوصفيالحرب

والملاحمالادبفيورابعةالناسمختلفبينالمتبادلةالرسائلفيوثالثة

العظمبفصمنهاالاطراففيالمتموتةالاجزاءاستئصالفيوبرعواوالقصص

وكذلك-تثبيتهافيحذقوافأنهمالكسورعناما-التموتبهحدثمااذا

الطبتواجدعلىاكيدةلدلالةهذاوفي-بالخياطةالكبيرةالجرو-معالجة
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ومن-ذلكتمكيفبالضب!يعرفلاكانوان-الحربوجراحةالعسكري

هناكامالمدنيونالاطباءهموهل؟الجيوشفينسبتهمكانتوكم-صم

وترحايابحلهاالجيولقويرافقون-المعسكراتي!زمون-عس!كريون

وانسحابها.وهجو!ابغزواتها

)صسصيرًءصصيرءًَكاسوبِربرقيشع

س+-!يىص!-

ص!"صَ

س7صز!!؟

:يرلم!س%/ثث!!ء!!لم/ض

؟كا"صفي!؟ئم،لأ!حبَزثةِلانر؟كه!،بزر!رلمص،،:،،4؟ءس!2!حلإبم!لإوكعص،لحلمبرءفيلأ

،كاكاِقيكافيىممم7ءفي!!،ص!َ!سىبرلَم4،"؟صع

و!ير-ء.ء،َ!بر؟؟كأ/اصغ؟لا/!2

ء*3ءك!؟3وفيبرممحبم!!يبز؟كا3ئركثحبمَكا!ع!كاقي!كقك!!3كعئئث!"فيلمبه!لض،أئبر

!و،ءكا3،ئميئكأممو!رص!جمِ!قَك!قيحكث!ثئهيص3بركَأ!سع3!؟مح!ىممص،.

كا+،سَضبرضثبخَى2؟؟لأئَمأءسكبربزئن؟ْ-ع!-3!رزءكا.ي3ليىء7

كاص"مم!؟يرسز؟كِبر!يهيكاصكَه!3!ءك!!!!)كاَ،-!ءءكأ!"لاسكاءصءَسكا+//صىءَوَ

كىكا7!يصيأبمحه!!غ/،سبمبمءةء!يه!ء3م/؟يرلم!م!كاؤ!7كيمفىكِا4ص+لم

كا!،؟.لهركااكأءكَمس"ء!حز؟سر!ءصلم؟733لم-33

،!/ؤءَتميي!7بهال!رصِلم-؟لمَبهبمّكئح!كم3!!)!لاضَ

!!ص*ء!سممَئَئبرءبركا*خخ،طك!!شسصءبزكأص،؟!خمه!ءلحم!،س؟!

!ع!ه!!غءت!قغش*!جمح!،ض!كا؟ىبم!*!!ث!بهف!!لَمثئمبخ!كز!فيئر!حه!لمج!%ئزجِمِرصكئهركوبرخ!!!كيعِبم/صض،لم

!ج!ص!ص!وكاصصسصَصصَىصِسِ!،َش*+3!صئمصيُ!خ!ك!+ص"فيضم!!ه!!ر
لمبه!!سك!شءبهبهبه!بم!/7َ*!نج!أ؟33كي!برصكالألم

!كا!!ض!بركاءًصءَِكررحصر!هضلم!!!في!ث!جمعكأ!ه!ء!ه!و!!ح!حه!

عكابهرءصحمثكي"بمط!لمغء!كاَ!كِ!جسكو!ىث!/برًصء+ف!!!ث!
مم!ءسسصء!ش؟؟!عه!!ص!!!بممِم!

س!!!َصسش؟صك!ص!ر،كا-لمححههسَءكارزسءس؟د4َص3مموو3َ/َ/شلم!ء3

ء3؟ع+سصءيحكل7،3ء؟/صرمم!-لىء3!7 4?يريِمشويرصبرصيرءِكوبز!لم3ك!ء!*لملمالبرك!ء!ص!ص%3!كالألمدءك!يزلم!ز!هوءلم

العيكميينملكتومانالملكعلىبانيبالاشورانتصارمسلة

العهدصتىممتدةالفراتضىفافعلىجراحيةالاتاكتشافان

)1(الزمانتديممنممارسةكانتالجراحةانعلىلدلالةالس!ومري.

ز.صالاشوريالطب-البدريعبداللطيفالدكتور-)1(
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قبل"نيزاولالطبكان-الآشوريةللدولةالحديثالعهدففي

وكبير(اسو)بلفظةالمهنةيؤاولمنويعرف-الطبيةللمهنةمحترفيناطباء

بالضب!-يعرفولا(سوآشارب-شانو)والمساعد"آسيرب"الاطباء

يستصحبونالاشوريونكاناذافيماعليهاعثرالتيوالاثارالمصادرتشرولم

منعلب"عثرماانحيث؟لاامالسمكريةحملاهمفيالاطباءمعهم

سهـب!ط!لا*؟ك!"!ثاليم!!ك!!ق!ثوكاس!--يه!لأ؟+*!!3

عثرالتيالكتاباتمنترجموما-الدسكريةالمشاهدتصوروالتيمنحوتات

للحملاتالاطباءمرافقةال!وصرجةواضحةاشارةفيمهالاتوجد-عليها

.)1(يةالعسكر

48صالحديثالاشوريالعهدفيوالسلاحالجيش..عبداللهخلفيوسف-)1(
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اولية-اسعاشاتمنطبيةطناكْءهـ!اتأدين!يلافهدا-هذأو!ع

معالجةعاتقهمعلىيأخذونواخرينالقتلىيدفنمهتمينواناساللجرحى

المقاتلين.ءنالمرضى

!بيه

ط!ي+!+
ا!ص!ؤ

!صص!

أ!ه!؟كزبر

!ىل!*
!ص!

يم!

ء

!ك!ى

شألماء؟
برص

كا

؟!جم!
*!

ء!"*
!*"

!،

!!ككل!

!!،!!ي

!!!!برلمي

ث!ط!!ك!ور"ءع

!!

!!

كك!كيم

يمحمكا

مح!+

ص؟بمص،

الاشوريةلةالدوآثارلمْبعلي!-!عثرانتيالمن!حوْناتاحدىففي

يحميوهوالمعركةساحةمنالانمص-خابعلىجريحايسماءدجضدييشاهد-
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درعاامامهتسيرالتيالمركبة"ناتخذحينفي،بترسالجريحوظهرظهره

فيهتجريمكانالىوربماالقتالساحةخارجالانسحاباثناءبهاللاحتماء

للاسعاتمخصصةالمركبةهذهكافتوربماوالالسعافاتالضماداتللجربح

!ع

لآ!ه

"ء

ب!

!

!

!
ثه"

!

!-طي

لا.

ئمفى!،ء

!ى!.د.!

م!!!6َم!سثيلأ

ح!!ككلم+بزث!!م!دممه

؟جم!لم!لم!!ةدح!ئ!ئمئ!+يم!

+شلم!+؟!فئ،!.!

،سئج،؟َدمم!+كابم

!!؟بمئر4!بهي!+لأ؟كا

لمانهميعنيلاتصويرهمأوالاطباءذكرعدموانالطبيةوالخدمات

العسكرية.الحمكتفييرافقواأوالجيشفييستخدموا

9؟

http://www.al-maktabeh.com



لابدوالخسائروالجرحىوالقتلىالاسرىالىكتابا!مأشارتماواذا

هولاءعلىوالسهربالاشرافواجبهمينحصرجنوداأواطباءهناكان

حرقهم.أوالقتلىودفنالجهـرحى

التيالمعاركاحدافيالقتالنتائجبانيبالآشوريعلم(آبنيبيل)فهذا

الاشورية:للدولةالاعداءضدخاضها

صدهامناستطعناقد،قواتنالمهاجمةمعاديةقوةلتقدمفتيجة"

خسائرناأماالبقيةهربفيمااَخرينستينوجرحنارجك17فقتلنا،ودحرها

.جريحاكا!ا(02نتفكا

دينو(دار)و(بلتيائي)و(ازيرتو)بأنالمصادراحدفيذكروقد

وغيرهمهولاءعنيعرفلاانهالا-)الطبمهنةيمارسونكانواالخ...

اطباءكافوااهمم2المدنيالطبمهنةيمارسونكانوااذامما..الكثير

)3(!لاأمعسكريين

للاميوروتعطيعسكريةدولةكانتالاشوريةالدولةانوبخاصة

الاولمة.العسكرية

سواء-ماندرالاالاشوريةوالمنحوتاتالكتاباتفيالمرأةتظهرولم

العسكرية-الخدماتأماليوميةالحياةأمالاجتماعيةالخدماتفيذلكاكان

وهناكهنااشاراتوجدتوإن-رجاليامجتمعاًكانالاشوريالمجتمعلان

وكا!المدنفيالنسيج(مصانع)دورفيللخدمةخاضعاتكنالفتياتبأن

والعبيد.الشعبعامةمنوبخاصةالزاميةالخدمة

الاسرفيزو!اوقعاذاحقوقهاالمتنر،وجةلهـلمرأةالقوانينصفظتوقد

ناعلىمزونةأوجرايةلهاوتعطيالدولةمنبهامكلفمهمةفياقيامهاثناء

....سنتينولمدةيعودريثماتنتظرهتبقى

الحديثالاشوريالعهدفيوالسلاحالجيش-عبداللهخلفيوسف-)1(

8،68سه

ل5ولكاه!"3أه0!!.*04.(2)
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كف!العةمقالحربيةالضرورةتمليهبماالاشورببةالدولةعملتومذا

لهجلببمااسيروهوحتىالمعنوياترفعفيعمليود(عمالمقاتللعائلة

والانشغال-الاسروهَوانضعفهامامالصمودمنويمكنهالنفسيةالرا!ة

المعاشيةحاجتهمويؤمنيضمنبماتكفلتقدلدولة21بانواطفالهبزوجته

تحرمالقوافينوكانمت-عائلتهالى-المحاربويعودالاسمنيفُكانالى

وهيتموتالتيوالمرأة...مبالاعد(1اعيفا!يعاقبجريمةوتعتبرهالا!اض

....بالحرقوفاتهابعدتعاقبتمسهاا!اضتحاول

!سمهلهتسولمنلمنعوتمسيةدينيةجوانبفيهراد!عقابوهذا

!ر،وبدول!ةالاشوريةالدولةوانوبخاع!مةالانسانبحياةالاستهانة

-الحراوبوهذه-ممسروحتىفارسبلادداحلمنامتدت-ومنارعات

هاكياعلىالحمفاظسبيلافيوالتضحيةالسلاحلحملرجالالىبحاجة

،اخرىعاملةأيديا"لىبحاجةوالزراعة-المصافعفانوكذا-وسلامتها

الاشوريةالقوافينتشددّتوهكذاسيطرتهاوفرضالدولةقوة،لادامة

..تكوينهبدايةمنذالانسمانوحمايةالطفولةلحماية

اشاراتهناكوجدتلكنماالتاريخكتبفيالنساءذكرقلّةومع

والاسرةالمجتمعمعليهنحتمهاالتيالواجباتوعلىالعملفيدورهنصول

التجهيزاتبعهـضعملفيالمساَضدةبواجباتيقمنكنفمثلابهاالقيام

افيالقتالانتهاءبعدمثلاالطعامكأعدادالفروريةالخدماتوفيالعسكرية

فبازوا!نيراب!انتقيرراللواتيوبخاصة-ازوا!نباالتحاقهنحالة

.)1(الحدوديةالمناطقفياو-فائيةمناطقأو-مفتوحةمناطق

وهى-العسكريةللاصاباتالاشوريالطبوصفاتبعضجاءتوقد

:-َللشمهـولوليسل!لتدليلالبعضتشبركثيرة

703صخلفيوسف-)1(
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والارجل-الايديفلتلطيف-المقدمة"علىالضربةنتيجةتكونعندما--

.والتفاح-والحنة-انيوهوراونبات-الصمغوبراضم--الكبدبراعم

والحنةوالبلسموالشيحوالبنجالسماق-ضربةتسممحدثاذا-

.)1(بكوبوامز!ا

-الكتانمنقا()نصفلهفاطحنالقفاعلىضربةباثراصيباذا-

ساخنة.ازالتماوهيجلدهعلىوانشرها

السبعةذيالغرابقدمنباتفخذجنبهعلىضربةمقالرجلمرضاذا-

وتخلطها-وقنخلهاوتطحنهاوجففهاوالسماقالكمأونبات-رؤوس

ماولفهااليجلدعلىوتنتنرهاتعجنهاحارماءفي-الناعمالدقيقمع

.)2(يشفىوسوفحارةدامت

المعلوماتان)128صبهكئاافي(دوسصونورن)وقال

كانالاشوريالطباناثبتتالابحاثهذهمنظهرتالتي

الطبيةالقطريننصوصبينتشابههناككانوانالمصريالطبعنمتقد"!

الكهنةمنطاثمةالاشورلبنلدىوتواج!دت-بالسحرالطبيمتزجحي!ث

الجروحعالجوا(آسو)بأسمعرفواالباطنيالطبعلىتوفرواوالاطباء

الافاعي.ولدغاتوالكسوروالقروح

اثناءالمرضىلمعالجة-الجراحونتواجدوكذا،الاطباءويتواجد

منوالجرحىالمرضىلمعالجةمنهمالبعضانصرفانلإبد-اورم

لدىقصيرةوهي-السملمفتراتفيثكناتهمفياكانواسواءالعسكر.يبن

المتواصلةوالحروبالقوةعلىوكيانهامجدهابنتالتيالاشوريةالدولة

ه-11و3-اا!ىالاشوريالطب-البدريعبداللطيف-)1(

المعارفدارالطبقصة-عبدةسعيدالدكتورترجمة-جارلندجوزيف-)2(

38اصبممر
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واسعافوحروبهافيواتهافيالمجيوشمصاحبةفيأم،المتكررةانفتوحات!ش

تصوالتيالاشوريةالجيوشخاضتهاالتيالطاحنةالكثيرةالمعارك-جرحى

فتحتوانهاكماالكرخانهرعلىدارهاعقرفيجيوشهاوحطصتفارسبلاد

مصر.وحتىشفلسطينسوريابلاد

الصروفالقديمالعالمفيفتوسطهاادتجغرافيالعربيةالجنريرةوموقع

جعلهاوالبحريةمنهاالبريةوالسوقيةالتجاريةالطرقضلىومو!هاْحينذاك

عبراقوافلومرورالمجاورةالاممتلكمعمباشروتماسدائماتصالءعلى

ووديالفاممرا!اعبرتمروانلابدكانتازيةالغاالجيوشوحتىراضيها/1

بهم.متأثرةاهلهافيءؤثرة-/ءهضابها

وجراحوناطياءولجيوشهاوحضاراتطبالمجاورةالامملتلكُوكان

متطورأو-بدائيطبياسلوببأيرجالهمجراحيرعوناسعافضورجال

الزمن.منالحقبةلتلكبالنسبة

علىوقراهمنتمد!مكاالذيناولئكبخاصةوبيةالعريرةالجؤلسكنةولابد

اراضيهاعبرالجبوشتمرانظيهاكتبالتيأوالتجاريةالقوافل،طرق

الاساطيلبهاتمرحيثالسواصلعلىالواقعةالمدنأو-وقراهاو!كأارعها

الاقواممنالاخرينوعلومبخبرةوتأثروااسشفادواان-والترإرية!الحربية

الغازية.الجيوش(3

:قالطروادهاسوارتختمثلا(،بيبدوسبور"جرحصعندما

انزعثمالسوداءالسفينةالىوخذنيتروكلوسيابااغثني"(لباتروكلوسأ)

عليهانشرثمالدافيءبالماءالجرحعنالاسودالدمزازلفخذيمنالسهم

اخيك()عناسرارهاعرفتقدالتيالطبيةالاعشابتلكمنشافيا!بلسما

)1("القنطاريينإرانشيروعن

المعارفدار-الطبقصهعبدةسعيدالدكتورترجمة-جارلندجوزيف-19

038ص!صر
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كمستشفىالاخرىالسفنعنمميزةعكمةنتكاربماالسوداءفالسمفينة

.الاخرىالسفنعنوتفريقهاالبحرعرضفياليهاوالتوصلمعرفتهاليسهل

فيمميزةاساليب،الطبيةوالاعشاب،الدافيءبالماءوالغسلالسهمونزح

.الحربواصاباتالجروحمعالجة

!

جراحية"عمليةيجريباتروكلس!"

بلاد.-مصرفيحالجرووعا،جوعلوم،حضاراتهناكوكانت

بلغت.التيهيواليمن،والفرس،والحبشة،والفراعنة-الرعاةالهكسوس

وال!كتيزهـاليونانمؤلفورواهوماشالهندسةوالبناءبالحضارةمتقدمافاًشأ

دول*لاقوىمقراكانتاليمنانالانباءتلكفيجاءومما-اليمنعظمةمن

والصووالهندبلادغزتقدوانهاسنةالآفتلاثةملوكهاحكمدامالارض

.المغربمن"هـاكشأهااْبغزووبلغتالشرقمن
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اوصضار!واثأرهاقصورهاوتلكالارضمنرقعتهاهذهفدولة

يك!ونانفلابد-ا(لنائيةالبلدانهذهجيوشهاصتوالتيوارائكهابرريهـاشها

فتحتالتيالمحروبواثناء-و!مسهمفيللناسوضكجواطباءطبلها

وملوكه!اامراؤهاوتنعمقدراتهاضعفتانوبعد.والبلدانالامصارتلك.بها

قادةتنافسثمومن-حكم!تحتوغدتالاحباشبهاوط!مع/وشعب!!

سلطانهفيسنيناليمنبأرضارياصلاقامحيثملكهاحولالخبشة.جيوش

الحبشي.ابرهةامرهافيناازعه-ثم

ببعضبعضهململاقهـاةالطرفينجندواستعدالناس!اربفلما

-:فيهايقولرسالةارياعلالىابرهةارسلوالتمللثالقيادةعلىالانانيةبدافع9

شيئأ،تفنيهاحتىببعضبعضهاالحبشةتلقيبأنتصنعلاانك-

.جندهاليهانصرفصاحبهاصابفاينااليكوابىزاليفابرز

-:ارياعلاليهفأرسل

انصفت-

لحمأمكتنزاًقصيرأرجلاوكانابرهةاليهفخرج

حربة.يدهوفيطويلاعظيماجميكرجلاوكانارياطاليهوخرج

ارياروفرفعظهرهيمنع-(عنودة)-لهيقاللهغلامابرهةوخلف

ابرهةجبهةفيالحربة!وقعت-يافوخهيريد-ابرهةفضرب!الحربة

كاالاشرمابرهة"سميولذلكشفتهوشقتوعينهواتمهحاجبيه!فأصابت

للدلالةالمثلهذانسوق،فقتلهارياعلعلىابرهةخلفمن(عنودة)اوحمل

وأنفوعينحاجبتصيبحربة.والجراحةوالطبالاطباءتواجدحكلى

منشكلبأي.وطبياجراحيايعالجولكنه-مميتةضربةوهيصشخص
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ويتم!يعالجولكنه...شيئاوالقصصالتاريخكتبتذكرلا؟الاشكال

هكبنا/تعالجانوطبجراحةهناككانتوانلابدفأذن،ويحّكمشفاؤه

وتشفيه.جريحا

قصورهاوكانت-والثقافةبالحضارةحافلاتاريخاًشهدتوالحيرة

الساطحة.الانيقةشقواربهاالاازهاربارْكىفياحةوحداءلقها،الاثاثبأثمنرووثثة

والمطرب!ينلأالموسيقبينوامهرالامراءاغنىحاملةليلاالفراتتشقالانوار

العجيبةةالساحرةالقصورانباءعلينافقصواالخياللأتمسهمالعربواطلق

.)1(الشرقمساكناجملريبلااضحتالتي

وشعراءشعرهناككانوالحضارةوالازدهارالتقدمهؤاوبجانب

صمد-فيالحيرةفيحاذَقونواطباء0003الحيرةملوكارضاءفييتنافسون

الاسلاميالعصرفيخنىالط!بفيشهرتهاعلىمحا!ةأحيرةاوظلتالهـلخميبن

لفلمءيعملصيدلانيااسحقابوهوكانالعبادياسحاقبنحنإتمنهمواشتهر

)2(الحيرة

116صالعربحضارةلوبىون-)1(

الجاهليهعصرفيالعربتاريخ-السالمعبدالعزيقالسيدالدكتور-)2(

992صالقوميةالنهضةدار
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الاسهللأمقبلالعربط!

مسشمرءحروبفيكانوامنهمالباديةاهلانالعربعنيؤترمما

بعضهيابناؤهاقاتل..تقاتلهمنالقبيلةتجدلمفأناختهاقبيلةكلتقاْنل

-:شاعرهمقالحتىبعضا

أخاناالانجدلممااذااخينابكرعلىواحيانا

منصدألاالتيوالغزواتالمستمروالقتالالمتوَاصلةالحروبولهذه

هومامنهاالجراح..المثخنةوالجراح-والقتل-الحربثمار..ثمار

رسلها،ع!لىتنزفالجروحتتركانولايمكن،للشمفاءقابلهوماومنهامميت

اَلامهءومننزفهومنجروحهمنلانقاذهمحاولةبدونالجريحيتركولا

المبرحة.

هيلمالاشكالمنشكلبأيالجريحالىتقدمالتي4المحاودهذه

حتى...صورةبأس!العسمكريالطبوهي-الاسعافوهي-أجةالمعا

الامر-عالج-:السائرالمثلذهب

علا7
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ثمومنومصابونوجرحىقتلىيتبعهالحربفيالقبيلةاشتراكاذن

العرافونأوالكهانأو-الاطباءفوجدوالجرحىالقتلىهؤلاءمعيتعامل!من

لامهماَمنوتخليصهمجرو!ممنلانقاذهم-والمعالجون-الجراحونأو--

فيقبيلةلكلواصبحالعلاجاجلمنهيتبذلالتيالمحاولاتهذهوجميع41

والمراقبةبالوراثةخبرتهماكتسحبوا-العلاجه!ذافيمتمرسونأناساالجاهلية

-أيالطبمنمأخوذة-الاطباءوكلمة-بالاطباءوعرفوا-:والتجربةْ

القبيلةوجودلانقبيلةكلفيالاطباءوتكاثر-وتلطفوترفقْ.تدارى

وكيا!ا.وجودهاعنللدفاعالحربفياشتراكهايتبعه

ومصابين،جرحىوجوديعنيالحربفيواشتراكهاالغزواتولكثرة

واليونانوالفرسوالحبشةالرببينوثيقاتصالهناككانذلكالى+اضافة

فيالجرصىبحالةيعنودواطباءطبالبلادهذهفيوكان...والرومان!ة

ومعالجةوالمعرفةالطبالعربمنهماقتبسانهذهوالحالةولابد.الحروب

حضارةالقدمفيبعيدةحضارةلهمكانهذاقبلوللعرب..!الجرحى

ضرفهخزانسداقدموهومأربوسدوحميروسبأوطسموثمود-عاد

...ظيموهندسيفنيعملانهمناكثرحقيقتهعنولايرف.)1(التاريخ

ناايعقل؟السدهذايقيمونالذيناالندسينههـؤلاءمثللهيتاحالذي!والبلد

الاطباء!منخلوالعكون

يجوؤأفلا،موجودتمسهالسدفأنمج!ولا!السدتاريخكانوان

لوجودهالملحةالحاجةمع!الاخرهومجهولااليمنفيالطبتاريخيكونا،فى

.مأربسدالىالحاجةمن!لاكثر

التجارةتنقلها-اخرالىمحلمنتنتقلوالحضارةوالثقافةالعلومان

الشرقمنالعلومافتقلت-الحروبوتفرضهاوتمليهاالمجاورةمنوتقتبس1

4،5،6صالعربعندالطبقصة-القرنيحسيناحمد-ا)1(

!ه3
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اخذه!ثبمومن-العربالىاليونانمنانتقلتثم-الغربفياليوناناى

...العربعنالاوربيون

بين!)"اندافالايام"ثتلكالاوربينعنليأخذوهاالمحربعادثم

(،)1(الناس

لئا؟!شأنهفسدعضوقطعارادوامافأذا-بالجراحةدرايةلهموكانت

11أرادوأوببترهالاللجسدصكحولا،الجسمبقيةالىأفسادايسري

ذلكءبهاقطعواثم،لتطهيرهابالنارشفرةاحمّوا-ازائدةغدةمنأضخلصا

زعيم\الشريدبنعمروبنبصخرمافعلوانحوهاوعلى.الزائدةأوتلكالعضو

أسد.بنيعمروبنصخرشاحين"الاثلذاتيوم"اصيبسليمبنيقبيلة

بنربيعةوتمكنشديداقتالافاقتتلواالاثلبذاتتلاحقوا-حتىفركبوا

منصخروجرىبالغنيمةالقوموفات،جنبهفيصخرطعنمنالاسديثور

مله-ضنى-الحولمنيقرببمايكزمهالمرضوبقي-مريضافكانالطعنة

سلمىتسألجاءتجاراتهمنامرأةتكلمسمعهاحيث-زوجتهوبخاصةاهله

-:حالهعنزوجته

سلمى:فاجابتها؟بعلككيف-

الامرين.منهلقينالقدفينسىميتولافيرجىخيلا

حاله.عنأمهتسألوكانت

:ألامتجيبهمفكانت؟صخركيف-

الثه.شاءانالعافيةلهأرجو-

ذلك:فيفقالصخرسمعهاوقد-

()014عصانال-كريمقران-)1(

!يلا

http://www.al-maktabeh.com



ومكانيمضجعيسديمىوملتعيادتيتمللاعسخرام،رى

وهوانشقىفيالاعاشفلاحليلةبأمساوىامرىْظي

بالحدثانيغترومنعليكجناؤةاكونانانضىكنتو"!

اذنانلهكانتمنواسمعتنا!لماكانمننبهتلقدلعمري

والنزوانالصبربينحيلوقداستطيعهلوالحزمبأمراهم

حلقهفتدفعجنبهفيطعنةتصيبهمقاتلوفارسوقويشجاعرجل

موضعيفزفحدثانولابد،بهالمرضويطولجسمهداخلالدرعءهن

وسروألمالحرارةدرجةفيارتفاعمنذلكُيرافقهوماوتلوثوجرح-

فيواضحاذلكنلمساءنشتستطيع-المقاومةوقلةبالضعفالجسم،ويهدأ

امهواحاسيسروجتهاحاسيسبينيقارنوهورددهاالتيأضتعراابيات

بهوطاللديهالصبرقلحتىمبرحةوآلامجسديةالاممنتخمللأولما

عليه:واشارواالطعنةموضعفياليدمثلجنبهمنقطعةنتأتوقد/البلاء

تبرأانلرجوناقطعتهالو-

منوسمعصبرهتمدانبعدالجراحيالطبيالاقتراحهذاجاء

المذلهالحياةبينيساويواصبح-اليهالناسبأقربالثقةافقدهما(زوجته

منبهيحسعمايعبرجوابهجاءولذاوالنفسيةالجسديةبالالأم1،المترعة

نفمسه؟فيمختلجةإَلأم

!إشأنكم-

بكلوالثقةوالرأيالارادةفقدكمنمستسلمامقتضباجوابهفكان

./ضيء

وقطعوابالبراحجاءوا-بالجرا!4امعالش!علىاقدمواوتغذا

)1(!فماتالقطعة

166صبهالفريدالعقد-ربهعبدابن-)1(
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لذلثه.نجدلم-بأيامأمبساعاتالعمليةبعد-العمليةأثناء-هاتمتى

انتشار-منأم-العمليةاثناءالنزفاثرمنموتهكانوهل-واضحاسجلا

الاصابة.موضعفيالمجتمعالعفن

التاتئة،القطعةبترتمانبعدالعمليةاعقابفيماتافهعرفناهوكل

بالجراحة-درايةلهكانالذيالطبيبقبلمنذلكتم-الاصابةموضعمن

!إالجراخاي-

تلئه!تكونعما-والفرض-يالتأويلبعيدانذهباننريدشلا

الاصابة!موضعفيفتقاهي-انقطعة

تجمع؟قدقبحانهام

!"الدماا"أنهأم

هناككانتانه،اليهونشير،عبرناويعلمه،نعلدكهاننريدماكلونكن

عرافين!هؤلاءاكانسواءالجراحتلكمعيتعاملونجراحونوهناكجروح

011(الجراحتلكوتطبيبومعالجةللتعا"لجراحينأمواطباءوكهنة

،نستدلالتيوانغزواتالحروبوقصصالحوادثعلىوبالاعتماد

فيها!نبيناخرىقصةنوردوعكجهمعيشهمواسلوبالناسحياةعلىبها

والعلاجوالجراحةبالطبالجاهليةعربمعرفةمدىَحوادثهامنونسمتنبط

")2(/اللوىيوم"فيافهوذلك-الجروحعلاجممارسةفيالنسماءوتخصص

9غزتانوقتهوازنعلىلغطفانكانالتاريخكتبخلدتهيوموهو

عبدالثصالقومعقيدفيهاوقتلوقاتلتهمفزارةوتبعتهم-ظفانهوا،زن

الصمةبن

38صالعربعندالطبقصة-القرني-)1(

168صهبالفريدالعقد-ربهعبدابن-)2(
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بعضفيكانفلماالقتلىبينفبقي"الصمةبندريد"وارتث)1(

لصاحبه:احدأهمافقالفارساناناهيملليل

وكشففنزلأ3(سبتهالىفأفظرفأنزل)2(تبصّعينهأرىاني-

احتقن.قدكاندمفخرجفطعنهترمز)4(هيفأذا!ثوبه

دريد:قالى

عندها،فافقت

"هـاةلى"ا

جملعرقوبيعندأناالاشعرتفماقال،نهضتجاوزانيفلما

.ازنهوامن

.شركمنباللها/عوذ؟انتمن:+شذالت

!إويلك؟انتمنلابل:فلت

.شبارة،ازنهوامنامراة:فالْت

الصمة.بندريدواناهوازنمنوانا:قلت

وعالهـجتهفضمتهبالوقعةيشعرونلامجتازينقوفيشكانت:قال

.فاق

يومكافراوقتليسدمولمالاسكموادركمديداعحرادريدوعاش

حنين.

معرفةالىنشيرحوأدثهاومنالقصةهذهمنوالاستنتاجوللاستدلال

بميتليسفأنهالقتلىبيزَكانوانبأنهالجريححالةبتششض"الفارسببن

الجراحاثخنتهقدضعيفوهوالمعركةمنالجريحيحملان:ارتث-.)1(

تلمع،تبرق:تبص-2(!م

استه:سبته-031(

تضطرب:ترمق-44(
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بعد.الجربحوافاق-بعدهااستهوبفحصابتداءعينهبصيصعلىبالاعتماد

"المرأةادراكثمومن.الاستمنطقةفيالمحتقنالدمالفارسطعناَن

انه.بعد-وعيهاليهواعادتالجراحاثخنتهانبعدعليهالمغمىالجريحبحالة

،النباتاتبعفىاستعملتقدانهافلابد-جسممهمنالدمنزفمنيهلككاد

وأتعفنولاتلوثغيرمن-علا!اثم1ومن-النزفلايقافوالذرور

فيالماضيةحياتهالىويرجع-صحةاتمفيالسابقةحالتهالىليعود-التهاب

.والنزالوالمطاردةالخهيلركوب

وقد-معيشتهواسلوبوالامهالانسانبحياةصلةللطبانوبما

الرهبةسمنبهالةفأحاطها-الارضهذهعلىقدماهسارتانمنذاليهاحتاج

.والكهانوالسحرةالعراتالطبيمارسوكانوالغموضوالقدسية

فاندالمعاصرةحياتناالىوامتداداالجا)هليالعربيوالعصرالخليقةومنذ

منربدا؟يضفيالطبنكاالجاهليالعصروفي.والرفعةالسمومنلة!امحاطالطب

عند-كبيرةمكافةفللطبيب،يمارسهمنعلىالعظيموالشرفالتبجيلمن

بأرفعيصفهوهوجناببنزهيرعنحديثهفي"المرتضى"قالالعرب

مقامهةوعلومنزلهسموعلىللتدليلالالقاب

الملوكالىووافدهموشاعرهموظيبهموشريفهمقومهسيدكان"

")1(قومهوحاؤزىوطبيبهم

وقدوالكهانةالطب-منهاكثيرةنبيلةصفاتالرجلهذاجمعوهكذا

المرضى.يداوونالكهانكان

وهمبردائماالتنقلعليهمفرضستالتيالجاهليةفيالعربلظروفونظرا.

وكان!المصالحاصطداممنلابدفكانوالمرايرالكلاوراءوترحالحلفي

معتديةمغزموةأوغازيهـةاماصدألاالقبائلكانتبل-والغزوالنزاعمنلابد

الكهانة-هالحز-(1)

*3
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يتركواانتلكحيا!ملهمتتركلمفلذا-منهوبةأوناهبة-عديهامعتدىلا،كأ

منللشفاءمارسوهالأدويةوصفاتفيهانصوصاأوورسجلة)أ(طبيةنزصوصا

العلميبشكلهالعلاجيمارسونكانواوانماالجروحعلاجأو(/الامراض

-والاقتباس-بالمراقبة-البعضعنبعضهمويتعلصونويتناقلون

...لوصفواإ

المدنفينشأواحيث-المدناطباءهمالاطباءاسماءمنذكرماواكثر

..همحترفيناطباءمنوتعلمواالحفرفي،واقا"وا

هوهذاطبهمولكن-مفهو!محسسباطباءلهمكانفقدالاعراباما

الاباءبهاداوىالتيبالوصفاتيداويموروثطبوالعادةالعرف.طب

الاجيالعبرمتداولتقليديائيبداطبوهو-تبديلأوتغيردون،والاجداد

نباتمنحولهالطبيبيجدهوما-القبيلةقدرةعلىررداواتهفي-ويعتمد

بينهمموجودةالبدوطبابةتزلولا،بهافيداويوناروحيواناعشابو

بطبهميثقمنالمدناهلبينونجدالمدنالىبعضهمويأتي،الان"لىصفى

معهم.!ويتعامل

بعضلدىالاالخارجيزالطبالبافىيةطببيناتصاليوجدولا

الحواضرهمنمقربةعلىالقاطنة1القبا!لل9

الاعرابدواءوالباديةوبطب"الاكراب1طب"بالباديةطبعرفوقد

أ2(الباديةدواء9!و

ثلاثة:فيالعربضندالشفاءويكون

اَخر"حديئهمفيجاءلذلك،ناروكيةمحجموشرطةعسلشربة

")3(ا/لكي"الدواء

381ص8بالا!ملامقبلالعربز،ريخفيالمفصل-علىجواد-)1(

938ص8بعليجواد-ا)2(
.93ص8بعليجواد-)ج!(
؟،
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الطريالجرحبلحائهيضمدجبليشجروهـو((العيد"بوعالجوا

!ليتئم)1(

فيكثيرااشتهروقدالطبيةالمعالجاتفيالمهمةالموادمن...البلسموا

.الاخرىالامماكثرلدىولكنفح!سبالعربعندليسالقديمالطب

فيالمثلبهيضربحيثهذايومناحتىالاسمهذاويتداول--

تضمدصمغيةمادةوهو،خاصةالجروح1معالجةفيشهرتهوبىزت..-ائشفاء

عدةانواعوله-الحبشةبكدوموطنه.شفا!اعلىويساعدالجراحاتبها

عطرةائحةراذووهوالعبرانييبنعند"جلعادبلسمم"الجيدةانواعهواشهر

وكذا)2(والجروحالامراضمعالجةفيعليهواتواالاطباءمدحه.وقد

وذلكفتلتئمالطريةالجراحلتضميد؟العقد"نباتلحاءالعرب!استعمل

.فيه)3(لخاصية

فأستعملت؟الجروحالامراضمنعددمعالجةفيالزيوتاستعملواوا

ظيهابعداستخدا!افيشيوعاالاكثرولبهن،مثكالبطنةمعالجة+في

طبقةيشكلحيثالجرحذلكولتعقيممنهالنؤيفلقطعالجرحعلى!وتوضع

الرحلالبدولدى4شائصالطريقةهذهتزالولاالتلوثتمنيمعازلة

الرماداستخدمواالجروحمنالمنبعثالدملزيفولقطعسالاعراب)4(

ذلك.بعدويشدالحديثالجرحعلىلوضعه

واستحملوا،فينقطعالدميقفحتىبشدهالجروحرب!عرفواحيث

قول!اءذيثومن-الجرومنالخرشجمنالدملمنعوالمناديلأضماد01

:لأالعرب

-شدهأي-)الجرحضمد

438ص2بالعروستاج593ص8بالمنصل-عليجواد-أ

693ص!8المفصل-علىجواد-ن!2(

27،ص2العروستاج93هص8بعلىجواد-)3(

693ص8بعلىجواد-)4(
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واستعمالهللاشتعالالقابلةوالموأدوالوبروالصوفالحصيروحرق

م!ستعملةتزاللاالطريقةوهذهالنزيفلقطعمبالثرةالحرقبعدرمادها

جيداسلوبوهيالمدنفيحتىالشعبيوالطبالاريافواالقرىفيوبكثرة

قطعهـخاصيةلهاالرمادانواعبعضوكذامعقصايكونالمحروقالرمادلأن

الخارجي.التلوثعنازلةعاطبقةتشكلوالنزيف

الجروحعمقولمعرفة،منهالدمنزيفلايقافالجرحعلىالملحوضعأو

فتيلوهو"السبار"و"الممسبار"يسمونهاآلةاستخدمواغورهاومقدار

أي،-الجرحآسىبقولهمالجرحمداواةعنويعبرون،الجرحفييجعل

.)1(وشفاهداواه

المستتنرقة.وتشيرالجووحمعالجةفي"الزقوم"استعملواوكذا

مداواةوثي"(الغربعلىتسطعالعربشص!)بهاكتافي"رنكة"نيةالالما

عربانذلكالعربعبقريةعناصيلتعبيرهوقديمعربيتفليدالجروح

وسيلةالااووجدوا(الملوثة)المعديةالجروحمداواةفيابدعواقدالجاهلية

اتمضادابهاونعنيعظيمصدىالاوكانالعشرينقرننافيالاتكتشفلم

علىحصلواودوابهمحميرهمسروجفمن8"أص!شاولولشانأهالجراثيم

(الهليون)دواءوعلى(البنسلين)للجراثيمالمضادةالمواد

.أ2(الملتهبةجراحاتهمبهاعالجوامراهموصنعواْمنها

الجنوبيةالعربيةالمنطقةغذتالتيالمصادرمنالحروبكانتوقد

جثثافتتركهمالناسمنكبيرعددعلىتأتيكانتقدالاوبئةمندسمةبمادة

الحياةوموا"ضعالسكنمواطنعلىتأتيكانتكما،الارضظاهرعلىتتعفن

993ص،893ص8!لمفصلا-علىدجوا-(1)

28اصالغر،بعلىتسطعالمربشمس-رنكة-)2(
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النظافةعنالناسوتبعد،الفقرمشكلةمنوْنؤيدالناسيملكه"!ضلىثرتآتي

ذلكودليل،تشاءكيفوتعبثفيهالتعيشخصبةامكنةللاوبئةبذلكضننهيح

المناكو!المناطقتعمواوبئةامراضالىاشاراتمنالمسند/كتاباتفينجدهما

اكتساحهمنالسيفيتمكنالاحيا?الممنت!كتس!ححيث-بالحررب

.)1(
سهم.

-:فمنهمشتىمذاهبالجاهليالمصرفيللتطبيبوكان

.الكثرةوهم-العرافونشالكهان-أ

القلة.وهم-العلاج-2

العصورمدىوعلىالارضمناحيفيالكهانكبقية-العربوكهان

والرقى.والسحروالغيبياتوالاحاجيب)2(بالدعاءيعالجونوالازمان

:خزامبنعروةيقولوبهذا

شفيانيهمان11نجدشءرافحكمةاليمامةلعرافجحلت

يبتدرانيالعوادمعهـقاماكلهالداءمننشفىنعم:فقالا

سقيافيب!االاسدوةوالأيعلمانهاحكمةمنتركا!ما

اَخر:"وضعفييقولال!شاعرنفسونرى

)3(لطبيبداويتنيانفأنكفىاونياليمامةلعرافاؤول

والاطباءالطبوجر!الىواضحةفىلالةنسمتدلا!سرمنالبيتاهذاوفي

فيالاطباءومكانةالطبمهنةورفعةصوالىواشارة.الجاهلياعصحرا!ب

604ص8ب-المفصل-عليجواد-(1،1

الشاعر:كقولتميمةجممالتمالْماواحاجيبجمعها،حجابمفردها-21(

تنفعلاتميمةالضالفيتاظفارهاانشبتالمنيةوافيا

يشترملولمداويتن!اذابقولهالطبيبمنزلةرفعةعلىيدلالبيتهذافي-)3(

.الشفاء
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واصحابعقلائهامنيكونونعادةالقبيلةعرافانحيثالجاهليالعر

منزلة.الىسيسموفأنةداشاهاناليمامةبعرافيشترروهناولكنهنيها.الرأي

.أصباءالا

بالعقاقيريعال!ونفأنهمالازمف"1اتدم؟"ضذالمعالجونالاطباءاما

بالجراحةدرايةلهمكانتكماالمصريونيفعلكانمانحوعهـلىوالنباتات

واوصافها.ووظائفهامنهاوالباطنةالظاهرةالاعضاءبأسماءومعرفة

قبيلةمنرجلاطبائهماقحذامنكانانهالاثاربعضفيوردلقد

مفربصارحتىبهوبرعبالطباشتهر(حذيم)لهيقال"الربابتيم"

ا!لم.بنزهيراستاذوهو،َحجربناوسالجاهليالشاعريقولوفيهالمثل

-:سلمى

حذيما)1(النطاسي1اعيابمابصيرفأننياليفيهالكمفهل

انهعصرهشاعرجعلتالتيوحكمتهالطبيةحذيموعلمحثفاةهيوما

تشبيهمهراجياًقومه(ويخاطببهويتمثل(النطاسي)يسميه

....والمعرفةالعلممنكبيرةدرجةعلىحذيمةكانوانفلابدعلماحذيما

حذيم؟هومنولكن

علمه؟هووما

..؟معرفتههيوما

الشعر.ودواوينكتبتناقلتهماالا1شيئاعنهنعرفلااننا

شيءاينعرتلاواننافلابدفأذنالكث!يرحذيمعننعرفلاكناواذا

منه.شهرةالاقلالاخرينعن

2صه3جالاسلامىالتمدنتأريخ-زيدانجرجى-)1(
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والجراحةالعلاجفيواساليبطبالموكاناطباءللعربكانواذن

.وجودهعدمعلىبدليلذلكفليسشيءمنهاالينايصللمفاذا

مخالطةوعدآالامراضمنوالاصتراسالطبيةالوقايةفيالعربواجاد

وغيرهاوالطاعونوالجذامكالجدريمعديةبأمراضالمصابينالاشخاص

معينةانواعاًواجادواعدواهابشدةعرفتالتيالامراضمن

السمهامواخراجالحرببجراحعلاقةلهماوبخاصةالجراحةمن

الدماهميةادركواكماالنزيفوقطعوكيهاوتعقيم!!الجروحومعالجة

كيف؟ولكن-العكجفيالنقي

كأمثلةوردتانماوامدونشيءمنهاالينايصللمحيثنعرفلا

الكلب"داءمنشفاءالملوكدماءر)منهامتناقلة

عضةمنتشفي-يعتقدكانكمانقيةلانها-والاشراتالملوكدماءانأي

داءيشخصون-انهمعلىدليلهذاوفيالجنونمنتشفيوكذاالكلب

تد!رملكةالزباءوقصةبالعلاجالنقيالدمعلاقةيربطونوكذا-الكلب1

ينزفدمهرتركتراهيتهفصدتوقدابيهاقاتلالابرشحزيمةتقتلوهي

:وتقولالذهبمنطشتفي

."الكلبداءمنشفاءالملوكدماءانم!الملكِدمصونوا"

للمعالجة:اهبمذااربعةالرافدينوافىيفيوكان

السائرومثلهمالوقائيالطب-والاحضراسبالنصحالمعالجة-أ

."العلاجمنخيرالوقاية"

والحيوانيةالنباتميةالادوية1ووصفالمرضبتشخيصالمحالجة-ب

الطبيعي-المزاجيالطب-والمعدنية

النفسي.الطب-والطلاسمبالسمحرالمعالجة-ب
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والافيونالحشيشوااستخدمواوالتحنيطبالجراحةالعلاج-د

.)1(الدملياتاجراءعند!لتخدير

شيئاالبدوومنالحضراهلمنتمردرسالاسلامقبلعصروفي

وامراضالجراحة1فيبراعةلهموكانتالروموبكدفارسفيالطبمن

)2(التجميلفنوفيوتركيبهاوقلعهاالاسنانوعلاجالعيون

الدملوقفذرورامنهويتخذونالابلوبريحرقونانهمطبهمومن

.الجروحمنالسائل

.الفورعلىحالتهحسنتالملسوعبهاعالجواااذانبتةوعرفوا

يمصأواللسعةموضعفييفصدلناماافعىأوعقربلسعتهواذا

الفميكونن11علىالجسمنواحيالىالسمدبيبيدبانقبلالدم

الىالسمتسربمنخوفاكبرامصغرجرحايمنسليمينواللسان

.الجرخأ3(

عندالاخر*ىَالعلمفروعالىبالنسب4المحظوظةالعلم1فروعمنوالطب

فياليهاشيرفقدوشفائهمواَلامهمالناسبحياةلعكقتهفنظراالجاهليين

ممن-الاطباءمنتمراسماءالىواشيروالقصصوالامثالوالحكمالشعر

والحكمة.بالطبإشتهروا

.والملوكالقبائلورؤساءالشعراءمنالرجالبعضعالجواانهمأو

التميميرمثةا*يوابنالحارثبنوالنظرالثقفيكلدةبنالحارثذكرفجاء

وعاصرالاسلاأادركثمومنالا!سلامقبلالطبيةحياتهبدأقدوكلهموحماد

84صفروخعمر-)1(

273صفروخعصر-)2(

52صالقرنى-)3(
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الحدشهكتبافياسماؤهمذكرتالمعاصرةهذهوبفضل)ص(الرسول

.والاخباروالسير

يصلولماحدبهمهتملمممنغيرهمشأنشأنهملكانولولاها

منسياأا(نسياوصارواتلتهمالتيالاجيال1الىاسم!

علىبعضفوقبعضهاالخرقبوضعالجروحالاطباءعالجوقد

ارادوااذاوكانوا"الغميل")2(لذلكويقال،بهابتضميدهاي-الجرح

.والزكامالبردمنفيشفى،ليعرقبالثيابغطوهايغملوهْنعريقْالمريض

ياأوالرأسأوالجرحفوقتشدالخرقةاأووالضمادوالعصابة

ويضمدونللصداعالرأسيضمدونفكانوا.الالمبهالمالجسممنموضع

أ3(الجروحلتضميدالضمادعلىالادهانيصنعونكانواوكذاالعين

جراحلقبعليهفيغلبالجراحيةللاعمالتعسمهيخصصبعضهموكان

مزاولاكانفقدالتميميروميةابيابن-الجاهليالعصرجراحيواشهر

أ4(الجراحةوصناعةاليدلاعمال

!،)5(التميميرمثةابيابن"اخرىمصادرفياسمهوذكر

انهقيلالربابتيممن(حذيم)لهيقالطبيبالاطباءمنوذكر

.ذكرهومرسبقكماالجاهليةفيواسعةشهرةعلىحاز

مارس!وااخرتمراهناكانوالتراجموالاخبارالحديثكتبوفي

انمارقبيلهـةمنتمرالىاشيرفقد)ص!النبيايامفياليدوصناعةالتطبيب

.)ص(الرسولايامفيالطبمهنةزاولوا

38اص8صمليجواد-)1(

336ص8بالعروستاج-)2(

ضمد-غمل

388ص8بعلىجواد-)3(

7هص3بالاسلاميالتمدنتاريخ-زيدانجرجي-)،(

الضارةاصالة-ممروفناجى.د123،116صاباصيبعةابىابن-)5(

العربية.
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انهذكرالازدي!(ثعلبةبنضماد)بعرفاخرطبيباسمالىواشير

النبهـوة)1(قبلض!دفي)ص!(ل!لنبيصديقاكانوانهالناسايداويكان

)ص(الكريمالرسوليديبيننزلالبحرانيال!كعبيقباببنوالش!ردذ

:فقالنجرانوفدفي

وانيالجاهليةفيقوصيكاهنكنتانيشاميانتبأبياللهيارسول--

لي؟يحلفمااتطببكنت

قال:

تداويولابالسناوعليكاضطررتانالطعنةومجسةالعرقفصد-

داءه.نعرفحتىا-داً

الجراحةمبادىءأ3(منمبد/أوهوالعرقبفصديأمرالكريم5ضالرسول

المريصْمداواةعنينهىوحربيةوجراحةعلاجهوو-الطعنةمرسةوالاولى

العلاجفيالاساسياالركنهوالتشخيصانايالمريضداءيعرفلمما

الجرحىلتمريضالنساءالىتدجأالجاهلياحصرافي4العرببالقبا!للوكانت

فعلهم.المسلمونفعلوقدتنتهيلاالتيقحروبهماتهموغارأضكزواتهمفي

"عفراءبنمعوذبنت"قالتو

القتلىونردونخدمهمالقوبمنسقي)ص(اللهرسولمعنغزأواكنا-

المدينة.الىوابىرحى

وكانوالجرحىالمرضىفيهيعالج)ص(الرسولمسجدفيوكان

به)3(النازلينالمرضىيتفقد/ونوالصحابةالرسول

8/338العروستاج436القفطسيابن57صجلجلابن-)1(

134صالاسلامقبلالطبتاريخفيتذكرة-شوكت-الشحلى-)2(

18،ص8بعلى-،جواد)3(
36صا-8السائرينشار)ر
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ورفيدة(عبداللهبنتالشفاء)الطبمهنةزاولناللواتيالنساءو"ن

عطيةوام-الم!سلمينمنالجرحىتداويوكانتبالجراحةاشتهرت!لتي

علىوتقومالطعاملهموتصنعالجرحىتداويالاخرىهيالتيالانصارية

)1(المرضىءفىاراة

العصرفيالعلميبالجانم!كثيرايهتصوالمالمؤرخينانالمؤسفومن

وحتى-الانسابواوالةزواتالحروبوتاريخبالشعراهتمامهمقدرالجاهلي

!-لكانوانص!بالطبكبيراالاهتماميكنلمالالسلاميالعصرفي

-والفتوحاتوالغزواتبالحروبالشعراءواوالكتابالمورخيناهتمام

الشريفةوالاحاديثادكريمةالقرآنلآيات-الاسلاميةالقصبدة.وتداول

...والسنة!الفقه

الرواياتفيالمتناثرةوالقص!صاثشالاحداالوقائعتشيربينما

ذلكعلىومءنمتخلفايكنلمالعربيالطببأنوهنال!هنالوالسجلات

الدنياعنبمعزليكونوالمالاسلاموصدرالمتأخرةالجاهليةواطباءلاالعصر

والهند.اوالشاوالرومفارسبكديزوروننواكابلَإجاورةاالشعوبوعن

والجراحةالطبشنونومعرفتهمالشعوبهدْهعلوممنينقلون9،كانوا

)2!والعراقوالشاممصرفيالحواضرعربوبخاصة!مالمعاصرة

17صخليلياسينالدكتور-ا)1(

مى8الاسلامفيالبيمارستاناتتاريخعيممىاحمد

.صالعربعندالطبقصة-القرنىحسنيناحمد-21(

العربعندالعدومتاريخفيدرأسات-عبدالرحمننجيبحكمت

37ص7791
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الاس!لامصدرفىالطب

الك!انةعنومنعوالتداويوالجراحةالطبفشجعالاسلامجاء

.كمراواعتبرهماوالعرافة

محمد"علىانزلبماكمرفقدعرافاأوكاهنااتىمن"

البخاريرواه

ضامن"فهوذلكقبلطبعنهيعرفولمداوىمن"

ماجةوابناودداابورواه

لكثرةالحربجراحةوبخاصةالجراحةالفترةتلكفيالعربعرفوقد

شهادةخيرانوا....والقتلىالجرحىثمومنوالخروبوالغزواتازعاتالمنا

كهيروىكانماالميدانهذافيالطبونجاحالتفوقعلى!ليوفىليل

منبثثريصابكانمنهمالواحدمنْان)ص(الكريمالرسولاصحاب

ومع-الواحدةالمعركةفيسيفضربةأورمحطعنةبينماجرحأعشرين

رلناولا-جديدمنللقتالويعودالجروحهذهكلمنيشفىكانفقدذلك

:الوفاةادركتهعندماالشهيرةالوليدبنخالدمقولةنردد
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ضربةوفيهالاشبرموضعجسميفيوماالنّهسبيلفيقاتلتلقد1ا

يموتكماكر)شيعلىاهـوتاناْفهاذلكومعرمحمنطعنةأوسيف!ن

")1(البعير

هـقوالآلافوالمئاتاتبالعشراتعدامثلةوهناكواحدمثالهذا

ومنوعولجوا-بليغةجروحاوجرحواالمعاركغمارخاضواالذينالمسل!ثن

علىالواضحوالبرهانالقاطعالدليلتعطيوالتي...بالشفاءعليهمالله

متقدمةمرحلةبلغتوقد-والتمريضالحربجراحة-الجراحة-تواجد

.وجيزةبفترةالمعركةالىالجريحترجعجمحيث

:)2(هشامابنقال

في)يومئذفوهاصيبعكوفبنعبدالرححمنانإحلمااهلحدثني

رجلهفيبعضهااصابهةاكثرأوجراحاعشرينوجرح(بدرمعركة

،)2(ضعوج

هذهمنشفاؤهويتمجرحاًبعشرينواحدةمعركةثييحمابمقاتلحط%

.مضاعفاتأوتعفنأوتلوثغير)ابىرا?ق

الاطرافوعرفوابلومعالجتهاالاطرافقطعوبكثرةمارسوِا،قد

سعد(بنعرفجة)فقصةالحربفياعضاءهمأواطرافهمفقدوالمن*الصناعية

عليه-يصلمافكاننحاسيةاتماالاطباءلهفصنعالحربفياتمهقط!تالذي1

لهيأذنانالاّذلكابىولكنهالذهبمنانفبصناعةعليه"خأشاروا

واذن-بالذهبيتحلىانالرجلعلىيكرهالاسلام1لان-الكريمالرسول

.والمباهاةالتحليلمجردوليسطبيةضرورةفيهطالمابذلكالرسولله

سص!صى-خح!
913صابالفريدالعقد-ربهعبدابن-)1(

3:88،هشامابن-2(ة

8ص979سنة176العدد.الاسلامىالوعى
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ناوبخاصةللفرورةالاسنانبتركيب)ص(الرسولاذنوكذا

.الحرب1فيتتساق!ماكشيراالاضراس

الطبيم!مهنةبينكاملووضوحفاصلحدانذاكهناكيكنولم

الجربح-علىتكشفالممرضةفكانت،الحروبفيوبخاصةوالممرض

الكسوروتجبيرالسمهاماجواخرا-كالبترالكبيرةالجراحيةبالعملياتوتقوم

خدمتهمعلىتسهرالوقتتمسوفي-الاخرينالاطباءشأنذلكفيشآنها

ونقلالحربظروففيوالاسعاف...بيديهاوالط!إمالدواءوتقديم

القتلى.واءالشهداودفنالجوحى

لمهنةوتكريماالاسلاممعاركفيالبطوليرفيدةرلدووتقديراشمثالا

المسلمةالممرضةوساوىكرصاءقد)ص(الكريمالرسولفأنوالتمريضالطب

.الله)1(1سبيلفيورمحهبسيفهيقاتلالذيبالمجاهدالجهادفيالمؤصنة

كا"!ه(المعركة)القتالساحةمنتصتاخكءعمليةاولاغنبارويمكن

بن4شبواخوهربيعةبنعتبةالمحركةساحةفيب!زحيثبدرمعركةفي

الولهبى)2(وابنهربيعة

:فقالوا

عتبة:فقالالانصارمنفتيةفخرج؟يبارزمن

)ص(رسولفقالعبدالمطلببنيمنيبارزناولكنهؤلاءلافريد-

بنشيبةحمزةفبارزقمالحارثبنعبيديا،قمحمزةيا،قمعلييا

ظمصمزةفاماربيعةبقعتبةعبيدةوباىزعتبةبنالوليد،عليوباراز،ربيعة

عبيدواختلف،قتلهانالوليديمهلفلمعلي؟اما،قتلهانشيبةيمهل

علىباسياهماوعليحمزةوكرصاحبهاثبتكلاهماضربتينب!ضهماوعتبة

-ا/لاسلامقيممرضةاولالانصاريةرفيدة-الغنجريشوقياحمدالدكتور-11(

8ص979سنة176العدد.الاسلاميالوعي

2:426الملوكتاريخالطبري277ص2بهشامابن-)2(

068-المغازي-الواقدي

6؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اصحابه.الىفحازاهصاحبهماواحتملا)1(عليهقذفغاعتبه

،الاسكمفيالمعركة1ساحةمنخسائراخكءعمليةاولهذهواعتبرت

الاسكمفينقالةحاماياول)رض(والحمنرة)رض(عليالاماماعتباريمكن!و

صفولمحاا.لىسويةونقكهالجريحعمهماوابنصاحبههـكلاعلىتعاثنالا؟هما

بجرحه.متأثرااللهتوفاهالمعركةبعدثمومن/المسلمين

اللهوشفاهوتعالجيدهوقطعتبدرمعركةفيجرحممناخرىوقصة

القومسمعتالجموحبنعمر؟بنمعاذقال.طويكدهرابعدهاوعانق.منها

.)2(الحرجةمثلفي!لاوابو

الحرجة.هشامابنكال

اعرابياسألافه:الخطاببنعمرعنالحديثوفي-المتلفالشجر

:فقالالحرجة-ع!ن

اليها.يوصللاالاشجارمنهيالشجرة

اليه.يخلصلاالحكمابو:يقولونوهم

حملتامكننيفلمانحوهفصمدتشأنيمنجعلتهسمعتهافلماقال

الاطاحتحينشبهتهامافواللهساقهبنصفقدمهاطنتضربةففربتهحكليه

بها.يضربحينالنوىمرضخةتحتمنتطيحجالنواة

:قال

بحدهـ،يقملمجراحهجرحه:جرحهاثبت-1)1(

قتلهعااس:ءلميهزفغا

2:455الملوكتاريخ-الطبري-92(

78المغازي-اقديا)و

2:288هشامابن

النصوىبهايدقالتى:المرضخة،اطارتها:قدمهاطنت،قصدت:صمدت

علىاشتد-غلبني:اجهضني،المتلفالشجر:الحرجة.للعلف
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جنبيمنبجلدةفتعلقتيديفطرحضاتقيعلىعكرمهابنهوضربني

فلما9،خلفيلاسحبهاوانييوميعامةقاتلتفلقدعنهالقتالواجهضني

طرحتها.حتىعليهاتمطيتثمقدميضليهاوضعتاَذتني

:اسحاقابنقال

تجهاجمعتالتيال!قصةهذه.عثمانزمانحتىذلكبعدعاشثم

العلميالتقبلالىقياساغرابةمنفيهاوبمابتفاصيلهاروايتهاعلىالتاريخ

ولكنه-شديدونزفالممنذلكيتبعوماذراعهاعلىمنيدهتقطعلشخص

هذه.فيالمبالغةكانتمهما-منهاويتخلصعليهتثقلحتىويقاتليتحمل

ادركءحتىوعاشبدرمعركةفيقطعتقدذراعهانفيهلاشكفمماالقصة

الذيالجراحيبالاسلوبعولجوانهفلابدعفانبنعثمانالخليفةخلافة

ذلئ!اكانسواءالنزيفوقطعالجرحضهادتمحيثعليهمتعارفاكان

الوقت.ذلكفيشائعاكانماوهو-المغليبالزيتتغمسبأنامبالضماد

فيهممابالرغمالمغليوالزيتالبدويالشمدبيالطبفيقريب!دالىوحتى

الدمويةالاوعيةتقلصعلىتساعدفا!امبرحةوالإمللتحملشدةمن

طبقةيشكلوكذلكالمبتورةالذراعمنالنزيفيتوقفاوبهذاوانسدادها

ا!*الجراثيمتسربيمنعالذيالامرالبترموضعحولضازلةمعقمةدهنية

يتماوبهذاالجرحموضعفيوالتعفنالتلوثيمنعوهكذاالطريالجرح

سريعا.الشفاء

يرومونه-وحلفاؤهاقريشخرجتوقد-احدمعركةجاءتبدروبعد

ب!وياتهااواخطماطالقديمبدينهامهانةمنبدرمعركةفياصابهملماالثأر

...المعروصينبرجاالاوخسارةالقبائلبين

وقلوبهمعقوالمعليهمملأتالتيالعقيدةعنللذودالمسلمون1ونهض

عليه!وض!لبت-الااوفيالمسملمينمعر.بحهاوكانالمعركةشحىودارت
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الغنائمبجمعبالانشغالسابقاعليهاغتادواوماوالغزوالحربمفاهيم

الجبل1سفحعلىالرماةالتزاموعدم-الانتصاروخكرورالفوزنشوةوطهـغيان

خيولوالتفافالاعداءمنالفرصةوانتهاز-المؤخرةفيالثغرةبحماية

خلفهم.منجهلابيبنوعكرمةالوليدبنخالدبقيادة،قريش

جعفر:ابو1قال

-المتنركونمنهمواصابانكشفواخلفهممنالمسلموناتيفلما-

و!هجريحوثل!ثشهيدثلث،اثكثاالبلاءمنالمسلميناصابما!ركان

رباعيةواصيبت،يصنعمايدريماحتىالحربجهدتهوقدمنهزم

شعرهاصولفيوجبهتهوجنتهفيوكلمشفتهوشقت)ص(اللهرسول

عتبةاصابهالذيوكانالالمنشقهعلىبالسيفقميئةابنوعلاه

.)1(وقاصابيابن

قائدذلكفيبماشدتهافيمختلفةبجروحاصيبالمسطمينجي!ثلث

معينطبيبأسلوبجرحاهمعالجواوانهمبدفلا)ص(اللهرسوللجيش9

هوماومنهابسي!هومامنهاوالاصاباتالجراح1تلكشفاءتمحتى

!!دبماجراحاتهعددبلغومنهمجرحينأوبجرحاصيبمنمنهم،+شديد

العشرين.أوالعشرةحمكللى

بالاجسادلامهمةآثاراتترلثولموشفيتعولجتالجراحتلكولكن

واشدقوةاعظموهم!الكحقةالمعاركالىالرجالعادوانمابالنفوس!ولا

.الجراحتلكتلتئمانوقبلحتىتصميماواكثرعزيمة

راسهيشجالذيحتىمضاعفاتتحدثولمالجراحتلكتتلوثولم

.شفاؤهيتمساقهأويدهتقطعأو

2:515الطبريز،ريخ-!ا(
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رسولشجالذيانويقال.عدةمواضعفي)ص(اللهرسولأَكميب

ابيبنعتبةشفتيهوادمىرباعيتهاشظىالذيةشهاتابنجبهتهفيَالله

أطاو!!اقميئةابن1وجنتيهفيالحلقخك!بحتىو!:ضيهرم!وا)رزيوقاح!

ابيوليسالموكانلحيتهالدماخضلحتىجبهتهفيالتيشجتهمنالدم

.)1(وجههعنالدميغسلحذيفة

وهبهبنعقبة)ص(اللهرسولوجهمنالحلقتينأ!عالذيانويقال

)2(كلدةبنوهببنعقبةعندناذلكواثبت،اليسرابوويقالكلدةبن

*.؟لدةالىنسبهأوبأسثمهيحشدقالذيهذاوهببنعقبةهوفمن

ارحْمقواشهر،المشهورالعربيال!بكلدةبناحارثاكائلؤن4هووهل

.كلدةبنبالحارثعلاقةلااسمانه1أمالاسلاموصدرالجا!ليةاكلباءمنله

الكثير-عنهمانعرفلاتأكيدبكل-"اليسرابو"ايخحاهوومن

بهدْأمتحْصصينكاناوانهمافلابدالتاريخ!باليهحمااشارتوقدولكن

لَمهـوالالِمَبةالاصامنموضعوالزردالدروعحلقاتبرفع-التعاملمنالنوع

الكري!م،الرسولالىاقربهموالذينالصحابةمننجبرهماالعملعلىذلكيقدم

طالب2أبيبنعليوالامامعفانبنوعثهمانالفاروقوعمرالصديقنكرابو

.الاكارم1الصحابةمنوغيرهم...معاذبنوسعدجبلبنومعاذ

التخصمىمننوعتواْجدالىغ!هـمباشرةبصورةولويشيرماذلك

الدروعثحلقاتالسهامواخراجالجرحىمعل4للتثاالمسل!مينبعضلدى

مالك:بنسعدوقال،انغراسهامحلاتمنوالازج)3(

24هصاب-المغازي-الواقدي-(1)

247صبا-المغازي-الواقدي-)2(

الرمحسنان-الازج-)3(
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موضعوجنتيهفيفاذاوجههالىنظرت-)ص(اللهرسولأقنظرت

شفتهواذا،الشعراصولعندجبهتهفيشجةواذا-وجنةكلفيالدرهم

اسودشيءجرحهاضلىواذا،شظيةاليمنىرباعيتهفيوأذاثتدمىالسفلى

مخسألت:

وجهه؟علىهذاما

محرقحصير:فقالوا

وسألت:

وجنتيه؟ادمىمن

فقيل:

قميئة.ابن

فقلت:

جبهته؟فيشجهمن-

شهابابن:فقيل

شفته)اصابمن-

عتبة:فقيل

وارى،حملاالانزلفما.ببابهنزلحتىيديه!بناكدوزو:حلت

بنوسعد-عبادةبنسعد-السعدين1علىيتكىء،مجحوشتينركبتيه

بهايكمدونالنيرانيوقدونالمسجدفيوالناسبيتهدخلحتى،معاذ

.الجراء

)ص(بو!هالذيرأتوقد،النساءفيفاطمةوخرجت:قالوا

لقد.ابيهاعنالدمفاطمةوغسستو!همنالدمتمسحوجعلتفأعتنقته
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الطعاميحملن)ص(اللهرسولبنتفاطمةمنهنامرأةعشرةاربعخرجت

ويداوينهم.الجرحىويسقينظهورهنعلىوالشراب

ظهر!ماعلىوعائشةملحانبنتسليمامرايتمالكبنكعبقال

وتدا،وفيالعط!ثىتسقيجشنبنتحمنةوكانت.احديوميحمك!االقرب

وتداويهم.الجرحىتسقيايمناموكذا،الجرحى

طالبابيبنوعليالد!تغسملوهي-يرفألاالدمفاطمةرأتفلما

صارحتىفاحرقتهحصيرمنقطعةاخذتبالمجنعليهاالماءيصبالسكمعليه

.الدافاستمسكبالجرخالصقتهثمرمادا

.)1(محترقةبصوفةداوتهانهاويقال

بسهمالعرقةابنرحبانرمىقد،احدمعركةفيانه-المغازىفيوجاء

وكاتفعقلها)2(الجرحىوتعالجتسقييومئذاجاءت-ايمنامذيلفأصاب

احداوشهدت،عمروبنشزيةامرأةوهي"عمارةام"كعببنتنسيبة

تسقيانتريدالنهاراولفيلهاشنومعهاوخرجتوابناهاوزو!اهي

يينجرحاع!ثراثنيفجرحت،حسنابلاءوابلتيومئذفقاتلت-الجرحى

.31(بسميفضربهـةأوبرمحطعنة

-:ربيعبنسعداموقالت

لها:فقلت-عمارةامتقصد-دخلت

فقالت::خبركحدورينيياخالة

سقاءومعي،الناسيصنعمااظروانااحدالىالنهاراولخرجت

والربحوالدولةاصحابهفيوهو)ص(اللهرسولالىفأنتهيتماءفيه

25.صاب-المغازيالواقدي-)1(

2،صااب-المفازي-الواقدي-)2(

268صبا-المغازي-الواقدي-)3(
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اباشرفجعلت)ص(اللهرسولالىانحزتالمسلمونا!زمفلماللمسلمين

خلصتحتىبالقوسوارميبالسيف()صاللهرسولعنوادبالقتال

.أجوفضكورلهجرحاعاتقهـهاعلىفرأيت-الجراحالي

قلت:

قالت:؟اصابهاءايدك

الانصارنادت-بالناسينهؤمونالاعرابجعلتلمااليمامةيوماصيبت

الموتحديقةالىانتهيناحتىمعهمفاكنتالانصارفأخلمست"اخلصونا"

عدواريدواناودخلتهاالحديقةبابعلىدجانةابوقتلحتىعليهافاقتتلنا

ليكنتمافوالله،فقطهايديفضربمنهمرجلليفيعترضال!لهمسيلمة

بنعبداللهوابني،مقتولاالخبيثعلىوقفتخنىعليهاعرجتولاناهية

فقلت:،بثيابهسيفهيمسحالما،زنيزياد

:-)1(قال؟قتلته

نعم

لله.شكرافسجدت

تسقياحداشهدتتدوكانتجدتهضنيحدثسعيدبنصخرةوكان

قالت:الماء

:يقول)ص(النبيسمعت

!وفلازفلانمقاممنخيراليومكعببنتنسيبةلمقام

حمزةقاتلوحشىكانقاتلهانالكذابمسليمةمقتلمناخرىروايةوفي-)1(

)ص(الرسولفمنعهاسلامهيومقتله)رض(الخطاببنعصارادوقد

الحديقةيومفكان،مافييومالمسلمينبهينصراناللهلعلمعناهما،لهقائلأ

وارسلهاعليهارضىانبعدوهزهاحمزةبهاقتلالتيحربتهوحشيواخرج

.(اللهرسولصدق)منهمقتلااصابتقدفكانتمسيلمةالى

63

http://www.al-maktabeh.com



!إالقومفكماربيابنيانهض--

:يقول)ص(النبيفجعل

.عمارةامياتطيقينمايطيقومن

جرحالىفنظرويمبتسمينظر)ص(والنبيكمارةأمجرحتانوبعد

:فقالعاتقهاعلىبامي

جر!ااعصبامك-امك

بيت)1(اهلمنعليكماللهبارك

العصائبمعهاتحملوهيمسبقاالمعركة(الىخرجتقدعمارةامفأن

الىالحاجةتدعوعندماتقاتلانكذلكتنسولم-الجرابهيضمدأوما

الجرحىتعالجالطبيةالجماعاتانحيثاليومنشاهدهماوهذا.سذلك

وهي.الضرورةعندبهاويقاتلوناسلحتهمويحملونوتخليهموتسعفهم

نابهتصيحالجرحعصابةتكملانوبعدبنفسهاابنهاجرحتعصبءالام

غريزةعليهاتؤثرولم-القوموقاتلانهضأي-القوموناجزانهض

فيبليغاجرحماجرحانبعدعذرالهتجدان-ابنهاعلىوخوفها،لمإلامومة

ا!ضن11-بهتهتفوهيوالحماسالنخوةبهبعشتوانماالايسر.-ذراعه

.القوموصارعانهضأي-القومناجزش

الىينتبهبأنيأمرهبأبنهاالكريمالرسوليهتف-هيتجرحوعندماأ

احها.جرايعصبانمنهويطلبامه"جراح

منهم:احدمعركةفيجرحواالذينوكثيرهم

:يقول-يدريومابردةبوااحدهماضربه،جرحجرحينبنحضيرأسيد

!الانصاريالغلامواناخذها

27،272.صبا-المغازي-الواقدي-ا(؟!
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ط)

(1)-131؟ش-ايبمبمش--احمي،ط!،.48

دامممثيلأجمبمخمىكفاءا!ني)ثو(!اءكبن.لي6ييم:

-!ىا!لاكف،!يمخميااتميىء!خبمءلأجمىصيم+اثيم

!ممعمح!ا)ثو(

13لىوللاحمم.

!ونح!3*اثلإم"ا!هبما!عم"لمءلتكغثلاحبمءقي،!فء

-يحشببم!-تجضلى!-ا-يىكونغء!بمءحمعتماخمبمنهبم

((افياالىيمح؟!"!م:

بم-ءفيااتغ؟ءثمبهحءكححفيخمضبهرابهص.د!ماشبمح+بم

خمننا)ثو((!لابغ1).

اشثمفييشر17بما!بم!مثعغيبمثهفكبم!اكح!5ثه!يمكلشحمحبم

يحهبمثيفء11عمم)ثو(برااكحح3.!ابمث!ءما!عيىاا+حاييش!

يحبميس!-اث!بميم13لىكاءيع!م!بماممخا3عىينا

اعاممص3اصيدآ،يم!جبميقلالىءحميمابىءممبم-كمثىاامحممم)ثو(

بمءالى!م+ا!بمصشاعونم3!جمى!-اأَءح+ءحاثئي)ثو(

كاء!ءاح!بمأ

اثيإوليمعاافي!تهيمك!ءلأكض++ي*؟بملمبماث!اممف

*ءيممعبم:

يحمحبههـ؟بمل!كحيهص+كف.

يحهصيكبم؟!ماثيربههتبميهبميمح؟ث!اكون+ممف+كف

حميمثيىكون؟بم!كججر+كف.

بم*ء!ا(حغثل!!؟حغصيمام!ا7ياء؟بهونيميجبم+ييمء
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يه،يشعرماضربتينبردةابااففربالقنالحومةفيإزعنةابووكرقال

ليضل

ةقالْلقيهاذافكان،بعدعرفهحتى-زعنةابوواناخذها-

زعنة:ابوفيقولبيصنعتماالىاظر-

اللهسمبيلافيالجرحولكن،تشعرولاحضيربناسيدضربتانت-

الله،سبيلفيواهو)ص(فقال)ص!اللهرسولذلكفذكر

فهرقتلومن-المشركينمناحدضربككأنهحتىاجرهلكبردةابايا

شهيد)1(

الله،سبيلفيوهو)ص(فقال)ص(اللهرسولذلكفذكر

وضرجفركبهبفرسهثحااصحابهدفنمن)ص!اللهرسولفرغفلما

بدلإجماكلف!اتكنّامرأةعشرةاربعومعهجرحىعامتهم،حولهالمسلمين

.والطعامالماءوحملالجرحى

عنالْهيقودوهومعاذبنسعديخاعلب)ص(اللهرسولوقال

دابته:

يوما!اتيالامجروحوليسقاسيةداركاهلفيالجراحانعمروابايا-

مسك.ريحوالريحدملوناللونكانماكأشرجرحهالقيامة2

.م!جروحكلفتخلف،جرحهوليداويدارهفيفليقرمجروصاكانفمن

عبدالأثهلبنيمنفيهموان،الجراحويداوونالنيرانيوقدونفباتوا

.جرجا)3(ثدلاثين

)!،،اللهرسولاصحابمنرجعمنرجع"اخرموضعفيو!اء

يكوىفباتجريحوهوابيبنالله2عبدبنعبداللهورجعجرلحوعامتهم

)3(الليلذهبحتىبالناّرالجراصة

جرحا!عشرونجرححيثعوفبنعبدالرحمنبدرمعركةفيجرحومن

233صبا-المغازي-الواقدي-)1(

316صباالمغازي-الواقدي-)2(

317صباالمنازي-الواقدي-)3(

66

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.)1(مشيتهفيدائمعرجاثروترلثساقهاصابقدجراحهوب!عضاكثراو

)ص(محمدالنبيالمسلمين1لجيوشالعامالقائدبتوجيهاتجاءماان

ونصيحيةتوجيهوبهذاجراحهوليداودارهفيظيقرمجروحاكانمنبأن

ولجأوا-واهماالاتركهاوعدمجراحهمبمعالجةبالاهتمامالمسلمينالجرحى

تلكوكيالن!يران1واشعالالمغليالحاربالماءوغسلهابتنظيفهامعالجتهافي

النزي!فيطعالجرحكيانحيثمضاعفةفائدةالجراحكيفيوان-لالجراح

صفواوقدبالجراثيمتلوثمنالجروحيمنعوكذ!والشرايينالاوردةمن

وشواتهمحرو!مفيجرحاهمومتابعةوالممارسةوالتخمينبالحدسذلك

ناحتىكانماوبأسرعبالشفاءالجرحىجميععلىاللهمّنحتى.لأالسابق!ة

فيالمشركينلملاحقةيدعوالرسولمؤذنسمعواضندامامسرعاخرجاظبهم1

الاسد.حمرلىاءةوص

الكريم:الرسولمنبأمرنادىحيث

شهدمنالامعنايخرجولاعدوكمبطلبيأمركماللهرسولان"

بالمسيرقومهيأمردارهالىراجعامعاذبنسعذفخرج."بالامسالقت!ال1

سعد!اء،جرحىكلهمعبدالاشهلوبنيعامةفاشيةالناس؟فيوالجراح

:فقالمعاذين

عدوكم.تطلبواانيأمركم)ص(الله1رسولان

يداوجماوهوجراحاتسبعوبهحضيربناسيداناَخرقائلوقال

.برا!تلىاويعلىيعرجولمسلاصهفأخذ

ش!م!ةبنيمق!رج،جمراحا!معلىسجواوماسلا!مالىفوثبوا

بنوبخرالقجرحاعشرثلاثةالنعممانبنبالطفيلوكان،جريحا!اربعون

سطفىومحمدشلتوتمحمدفهيمتحقيق-الذهبىشمسالدين/الحافظ-11(

26صالاسلامدول-اببراهيم

67

http://www.al-maktabeh.com



ابق،عامربنوبقطبةجرحاعشربضعةمالكبنوبكعبجراحاتعشرالصمة

فاشيةفيهموالجراحاليهم)ص(اللهرسولنظرفلماجراحاتنسعحديدْ

:فال

سليمةبنيارحماللهم

تسعأوجراحسبعبعضهمفي،بالجراحمثخنوهوالمسلمالمقاتلان

نداءيأتيوعندماجراحهيداويالليلويقهـضياكثرأوجرحاعشرثلاثةأو

ويرتفعتمسهعلىيتحامللقتالهـهبالعدوواللحاقالسيربمواصلةالوا-نجب

،يحملونكانوامعنوياتواية،كانوامقاتلينفأي،الجراءتلكالامفوق

-:الاخوينقصةفانفحسبَهذاليس،ضفولهمفيرسختعقيدةواية

بنعبدالله.والطبريه!شامابنسيرةفيذكروكماالواقديرواهكما

جراحوبهمااحدمنرجعاحين،عبدالاشهلبنيمنسهلبنرافعوسهل

!برهم3معاذبنسعدوجاءهماصبحوافلما،جراحااثخنهموعبداللهكثيرة

1(الطبري)رواهماهذا:عدوهمبطلبيأمرهم)ص(اللهرسولان

اذافسمعالماا!ما،هشامابنسيرةفيجاءمااما

احدهما:وقالالعدوطلبفيبالخروج)ص(اللهرسول"ؤذن

ليةوقاللاخيقلت-

)ص(اللهرسولمعشوةاتفوتنا-

كيف-ندريوماثقيلجريحالالناومانركبهادابةمنلناماوالله-

نصنع!3

بنا!انطلق:عبداللهأ!قا

مشيمابيواللهلا:رافعؤ،ل

اخوهقال
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ونقصد!ننجاز-بناانطلق-

عقبة.!رهعلىيحملهعبداللهفكانرافعفضعف4يزحفانفخرجا

ىالمسلموناليهانتهىحيث)ص(اللهرسولاتواحتىعقبةالاخرويمشي

منوهي،الاسدحصراءتسممىمنطقةعندالنيرانيوقدونوهمالعمشاءعند

المدينة.الىرجعثمثلاثابهافاقام.اميالثمانيةعلىالمدينة

اثر-وجههفيمجروحوهوهذهصوتهفي)ص(رسصولاللهخرجوقد

وشفته-شظيتقدورباعيته،الشعراصولفيجبهتهفيث"شصجوجالحلقتهبئ

باطنها.منكلمتقد

طلحة:قال

م!؟صدريفيدرقتيواطرحسيفيواخذدرعيفالبس"اعدوفأخرج

.)1(بجراحيمني)ص(اللهرسولبجراحاهمولأناجراحاتلتسعبيوان

نعبداللهكاالكفارالمسلمونحاربالمعنوياتوهذهالروحوبهذه

فيقدبمأالسيرعلىاحدهمايستطيعولاالجراحاثقلتهماقداخوينورافع

صوةتفوتهمالاحتىاخيهحملعلىجراحاوالاخفحظاالافضلالاخ

احدهماويحملالزمنمنحقبةانيسيرإكاناوهكذا-)ص(اللهر!سول?

جرحقدواغلبهمالمسلمينبجمعاللهرسولادركاحتىاخرىحقبةالاخر

السابقة.المعركةفي

بسهم\معاذبنسعدميرحيث-الخندقغزوة-الاحزابغزوةوفي

،قتادةبنعاصبمعنهشا!ابنبسيرةجاءكما-رماهالاكرلمنهف!ع

:قالاحهـمابهفلمالؤيبن"عامربنياحدالعرقةبنقيمسبنحبان

2:535-الطبري-(1)

334،335ابالواقدي

3:801هشامبنسيرة
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سعد:فقال.العرقةابنوانامنيخذها--

قريشحربمنابقيتكنتاناللهم.الناسفيو!كاللهعرق--

اَذواق!وممناجاهدهماناليّاحبقوملافأنه،الافابقنيشيئا

بينناالحربوضعتقدكنتواناللهم،واخرجوهوكذبوهرسولك

)1(قريظةبنيمنعينيتقرحتىتمتنيولاشهادةليفأجعله!وبينهم

عبروالمشركوناللهرسولاصحابيرامحيثهذهالخندقمعركةوفي

قائل:وقال!الخندق

وبينهمبينناالجراحةوكثرتاصحابهم1اليهموثاباصحابنااليناوثاب

وجعلا!حل)2(منهفأصاببسهممعاذبنسعدالعرقةبنحبانرمى"وقد

:ويقولأزالبراالىيدعو،ودعبدبنعمرو7

؟مبالىزمنهللجمعكمالنداءمنبححتولقد

حيث-بدرمعركةمنموتورانهوبخاصةازللبرامنفعليومئذوعمرو

وهو!اقدالخندقضزوةالىوجاءأصدأيشهدولمجرجافارتثبدراشهد.ق!د

يشهدلملانهوالخذلانبال!لشعروربمابدرمعركةمننالهلماللث!أرحانق

ليثاليهوخرجيدويومبهاالمسلموناثهـخنهالتيبالجراحلأصابتهإحدأ0

)3(عليهفقضى(مكنهاللهرضي)طالبابيبنعليالامام-اسالمسلمين

منبأمروفقل(الاكحلمنهوقطعبالسهممعاذبنسعداصيبوعندما

رفيلة)4(خيمةالى)ص(،لأالرسول

1:238هشامابنسيرة-)1(

2:467-المنازي-الواتدي-)2(

2:074-المغازي-الواتدي-!)3(

2:575الطبريمما-(!إ4

7.-
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خيمهمناتخذت-اورنيدة-رفيدةالايقال-اسلممنامرأةوهي

الجرحمهتداويكافت-للمسلمينومشفىومنتجعامقراالرسولفيمسجدلها

المسلمين.منضعةبهكانتمنخدمةعلىبنفسهاوتحتسب

-بالخندقمعاذالسهماصابحينلقومهقدقال)ص!(اللهرسولوكان

)1(قريبمناعودهحتىرفيدةخيمةفياجعلوه

")2(م637هـ-5"سنةافيذلكوكان

تضميدمحط!ةاهاأوالاسلامفيطبيةخيمةاولالخيمةهذهوتعتبر

نلا12الميدلوحداتفواةانهاأو-خسائراخلاءمحطةانهاأومتقدمة

الحالية.العسكريةوالمستشفيات

واخلامم،وعلا!مبجرحاهمالمسلميناهتمامعلىواثباتدليلذلكوفي

حتى!والنزفوالتسممالتلوثواللاهمال!باتركهموعدمالمعركةساحةمن

.الوفاة

اصحابه.احدودخلانمارحيمناطباء)ص(اللهرسولايامفيوكان

-:للطبيبينفقالجرحوبه

أطب؟ايكما-

اللهرسولياانا:احدهمافقال

أ)!!العلاجوباشرتفدماي)اذنفدونكفقال

ضير؟الطبأفياللهيارسوللهوقيل

2:587الطبريتاريخ-الطبري-)1(

192فروخعمر-)2(

2كاا:االقاموحا

ههصالحكساءطبقات-سيدفؤادتحقيق-جلجلابن-)3(
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الداء)1(اترلمنالدواءانزل-نعم:قال

شهرفيللهجرةالسمابعةالسنةفيفدلثالىسعدبنبشيرسريةغزوةوإفب001

وقيل--كعبهضربحتىشديداقتالابشيرقاتلحيث-مرةبنيالى.شعبان

الىانت!ىحتىتحاملامسىفلماالقتلىفيوهوسعدبنبشيروا!ل-مات،قد

الىرجعثمالجراحمنارتفعتىاياما-بفدكيهوديصكندفاقامإفدك

.)3(ينةالمد1

وانفكبدواعدائه؟اصحابهقبلمنويترلثالقتلىبينجريحيماكثان

رجلعندويمك!ثتعسهعلىيتحاملولكنهكثيراونزفهبليغةاصابتهتكون

علىساعدفانهاولياوالعلاجبسيطاالدواءكانمهما-ويشفىويتداوى/إخر

سالما.المدينةالىالرجوعمنبعدهايتمكنمعدودةوبأيامالشفاء1

فيبكرابيبنعبداللهالمجاهديصابحيثماخرىمغايرةقصةوثمة

بسهمرميةالطائفيوممشركوهومحجنابورمىحيث-الطائف-حصار

تقيح.حتىالجرحفدول.)رض(الصديقبكرابيبنعبداللهاصابت

بكرابيبنعبداللهوتوفي،عندهبكرابوفأمسكهالجرحمنالسهمثخرج

طويلة.لفترةجريحامنهمكثانبعد)رض(بكرابيخلافة.في

قدالجرحانلابدطويلةلفترةجريحاعبداللهومكوثالجرحوتقيح

الادْويةتجدلموالظاهرحينئذمكتشفةتكنلمحيث-بالجراثيم--نلوث

حيثوالتلوثاتالتقيحاتتلكعلىالسميطرةمنحينهفيالمعروفةوالعلاجات1

السموماناوالجسماعضاءبقيةفيالجراثيماتنشارمنامابجسده،!إضرت

المفاصلالىامتدتالجراثيمانأو-ووظيفتهاالكلىعلىاثرتالجرثومية

هصهالحكماءطبقات-رشيدفوْادتحقيق-جلجلابن-)1(

723ص2بالواقدي-)2(
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-لامجالوالتيالحديثة-العلميةالتفسيراتمن!ناكالكثير-وقيحتهاوالعظام

هنا.اليهاحاجةلافرضياتووضعفيهاللخوض

لأالميدانفيالعامةبالصحةالكبيرالاهتمامازادالح!ديثةالحروبوفي

القتالي!ة-قدراتهاعلىيؤثرمماالاوبئةبهاتفتكن12منالقطعاتووقاية

في.كثيراهتمكانبأنهنابليونعنيروىومماومعنوياصاقواهاويضعف

:يقولالذفيوهو-جيوشهمعسكراتاختيار

.جنودياتركانمنقساوةالمعاركاشدبخوضإزفلأجااني"

للعسكر"صالحةعرارضفييعساكرون

المتحاربةالجيوش!خسرتهماانوالاولىالثانيةالعالميةالحربوفي

-القتالفيخسائرهامناكثروالاوبئةالامراضلانتشارنتيجةجنودهامن

الى.وأدتالاوبئةبهافتكتقويةجيوشمنالكثيرالتاريخكتبوسجلت

للشربالصالحةوعرالملوثةالمياهوبخاصة.المعاركخوضتبلخسارتها

المياصوخصالوقايةبطرقالحاضروقتنافيكبيرااهتمامانرىحيثوالعسرة

وأالطبخأوللنرباستعمالهاللقطعاتالسماحقبلوتصفيتهاوتعقيمها

الناحيةهذهالاسلاميةالعقيدةنشربدايةمنذالاسلاميهملولمالاغتسال

الم!سلم.المقاتلوصحةالقطعاتصحةعلىالحفاظفيالمهمة

بالماعروالاهتمامالعامةبالصحةوالإهتمامالوقايةعلىالاسكمركزفقد

طعامه.منهيطبخأويتوضأأوبهيغتسلأوالمقاتليشربهالذي

:ويقولتبوكصوةعنيتحدثوهو-هريرةلأابيعنجاءفقد

النبي/مناديفنادىوجنوابئرهامنالناساستقىبالحجرمررنا.لما

.)ص(

فاعلفوه.!ينمنكانوماللصلاةمنهتتوضؤواولاما!امنتشربوالا-

العجينواعطواالبئرذلكماءاستعمالمنالمس!لمونفتوقف.الابل
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.الركاباضعفالعجينمنعلفتالتيوكافتْالابلالابلبعض،لى

-:وقال

مننستقيصعلناالسلامعليهصالحبئرالىالمسملمونتحولوبعدها

ارتوينا)1(حتىمنهاونغتسللألالسقية

للشربالصالحبالماء)ص(محمدالنبياهتمامعلىالحيالمثالهذاولأفي

الطعاب!طبخأوالاغنسمالاوللشربالصالحةعبىالبئرمنالماءاستعماليوعدم

وح!مايتهم.الجندصحةعلىالحفاروعلى!دليل

حين،الوليدبنلخالد)رض("بكرابو"الاولالخليفةوصيةومن

-:الردةاهلىلقتال:و!ه

لمالحملةعنبعيدافكنالعدوارضدخلتفأذا،اللهبركةعلىسر"

لأققاتلو،بالأدلأءوسر،بالزادواستظهو،الجولهـة(عليكآمنلاخخاني

واقل،خكرهالعربفأنالبياتمنواحترس،منهليسبعضهفأنبمجروح

الىوكلهم.عكنيتهمالناسمناقبلوإ،عنكوعيمالكفانماالكلام!من

".)1(ودائعهنضعلاالذياللهواستودعك،سرائرهمفي!الله

الجندتحملفيمهماشيئاتشملا!االاولالخليفةبوصيةجاءفمما

القتالعلىوقدرتهمجندهقوةعلىللحفاضلوالطعامبالزالأديتزودان.وهو

وصيتهذلكمنوالاهمالامداداتعنهمانقطعت؟،السفرلبهمطاما!اذا

يتركانبالمجروحالوصيةوانماضعفافيهلان-بمهـجروحالقتالبعدم

وقوته.صحتهاليهوترجعويشفىيعالجوانالخلفيةبالمق!رالت

"الاوليةبالاسعافاتالاسلاميةالجيوشاهتمامالىتشيراخرىوحادثة

الأشتر:الحارثبنلمالك-حدثكماالمجروحوشفاءالجروحسوضماد

ا.7ْمى!2الواقدي-)9)!

912ابالفريدالعقد-ربهعبدابن-)1(
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وعزههم9ا)رضأالصدقيبكراميمايامفيالعربارتدتلماانهوذل!ك

انهفكا.المرتدينالعربئلالىقباالصساكر!ز.المعلىقتالهتعالىفهسبحاالله

مالكوكان.شوكةالعرب1اشدوكانواحنيفةبنيمعالايادىمسيكةابو

:وصاحالرصفينبينمالكبرزتواقموافلما-المسلمينجيشفيالاشتر

:فقال،لهفبرز"!مسيكةابايا"-

+؟الكفرالىرجعتالقراَنوقراءةالاسلام1بعدمسيكةابايا!ويحك-

:فقال-

عنها.ليصبرولاالخمريحرموناهم!مالكياعنياياك-

:فقال-

؟المبالىأزةفيلكفهل-

نعم:قال-

وأسهفشقمسيكةابوفضربه.بالسيوتوالتقيابالرماحفالتقيا

الاشتر.سميوبتلكعينهوشتر

اطه-منق!وملهواجتمعرطهالىفرسهـهرقبةمعتنقواهوفرجع

لاصدهم:فقاليبكونئهواصدقا

فمي!فييدكادضل-

مالك.فعضهافمهفياصبعهفاد!ل

-:مالكفقال.الوجعمنالرجلالتوىوا

.الرأسسلمالاضراسسلمتاذايقال،صاصبكبمعلىبأسلا-

!شوها!فلما،بعمامةوشدو(هاسويقا"الضربةيعني"اصشوها

-:قالوشدوها

فرسيهاتوا-
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ايهط؟الى-:قالوا

مسي!كة!ابيالى:قال

وصاحالصفينإثنفبرز

كلاسيفبامالكففربه.السهممثلاليهفخرج-مسيكةابايا-

فقتله.سرجها"لىفشقها!فه

ابلثم.الحراكيستطيعلايومااربعينفبقىرحلهالىمالك؟رصع

ذاكأا(جرحهمنفي.وعو

المعقماتبعضعلىاحتوىربما-الحادالجرحفيالسمويقاستعمالفأن

وقففيتس!اعدمادةفيهأوِ-معقمايكونشبذايطحنانقبليصرقانه!أو

.الجرحلتضميدالعمامةواستعملوا-النزيف0

ضمانبالسويقالجرححشيانبعدالجرحوتعصيبالضمادوبهذا

يمنعوكذاالجروحشفاءسعةعلىساعدوربماالتلوثولمنع،أخزيف!ا

منضمانذلكوفيساخواووذباباتربةمن-الخارجيةللمؤثرات-تعرضها

شفائها.وتأخر-وتقيحهاللجراثيم-قعرضها

الناعمالمطحونبشكلهاالقهوةالزمانقديمومنالعرباستعملوكذا

حرضابعدوخاصةالقهوةانايالخاصيةنفستلكوفيالجروحمعالجةفي

.)2(التلوثعنللجرحازلةعامعقمةقصبحثا!ا

فيبالجهادالمسحلمينامرالاميننبيهعلىالمبينكتابهفيالدهاننرلوةَد

فيالسمادرةالعقولوتحريرالاسكميةالدعوةنشرلسبيلفيو-اللهسبيل

القديمة.ومعتقداتهاخر(افاتهامنالجاهلية

37ص-الاعتبار-منقذبنأسامة-)1(

32اصالغربعلىتسطعالعرب!ثممس-هونكهزنغريد-)2!

،ثي
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بالامرعليهاعتادوماضلالهمنوتحريرهالانسانمفاهمتغيروليس

البميرةربوحافيالسمماويمةوالعقيدةالاسلاميةالدعوةوانتشرت.السهل1

-(الدعوةهذهلحمايةالالسكميةالجيونقوسارت-وخكربيهاشرقيهاالعربية1

.المتكررةوالحروبالمتلاحقةالغزواتالمسلمونوخاض

....والآسياتوالممرضاتالاطباءالجيوشهذهوصاحب

مننزفتزكيةودماءوجرحىشهداءوالحروبالمعاركهذهفيوكان

الطامعينرجس!منلتحريرهاالعربيةالارضارواءاجلومنالعقيدةراجل

والبيزنطيين.،الفرل!

-الاسلاموصدرالنبوةعصرفيالمسلمينعلىالفرورةاملتهكذا

ذكروجاء-والمصايينبالجرحىيهتموااناللاحقةوالفتوحات،الحروب

وطرائفوامثلةحوادثهيئةعلىوهناكهناوالتاريخالسيركتبفي*ذلك

بالجرحىالمسملميناهتمامعلىنستدلوالامثلةوالقصصالاحاديمثتلك،ومن

.الغزوات2والحروبفيوالمصابينالشهداء"و

انه:السميرةفياسحاقابنوذكر

اسلممنلأمرأةخيمةفيمعاذبنسعدجعلقد)ص(اللهرسولطكان"

خدمةعلىبنفسهاوتحتسبالجرحىتداويكانتمسجدهفيرفيدةلهايقال

.)1(المَسلمينمنضعةبهكانت.من

وعددجريحا)015(المسلمينجرحىعددبلغوحدههـا)أحدمعركةففي

د!فيغزواتهمجميعفيالمسلمونبهاصيبعدداكبروهوسبعين،الشهداء

.)ص(!الرسول

امرالتيالمعركةهذهفيالطهارةمبدأجراحهمعكجفيالمس!لمونوطبق

62صخليلياسيه!د-،)1(

681ص-االسيرةهشامابن
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المسلمينالى)ص(اللهرسولاوامرمنفكانالجروحتطهبرفيالاسلامبها

-:قوله

"بالماءوخللوهااللهطهركمالاعضاءهذهاطهروالا

الطبرىِ!رواه)

ايأ)المحروقبالماءجرا!مبغسلالمسسمين)ص(الرسولامروقد

تشمىالمسلمينجراحكانتوالنظافةالطهارةمبدأوبفضل(سابقاالمغلي

مذهلة.بسرعة

بالبعيدليسامدوالىالأنالمثحضرةاورباكانتذلكمنالنقيضوعلى

2يدظ!ونالجراحةيديومنالاطباءمنوكاناطلاقاالناحيةبهذهتهتملا

د!فيال!ر!تداويالممرضَةوكا!-الطعامبقاياايديهموفيالعملياتغرفة

...والاوساخالقمامةبقاياايدها

الدالم6عمومفيالاكنيسةمنمحرمةالجراحةكانتقريبةفترةوالىبل

المسيحي.

بغسل،رمهـلاءهالغربتاريهـخفيمرةلاولامريكيطبيبطالبوعندما

مخبولأأا(وحسمبوهمنهسخروا!العملياتقبلايدمبم

الزمانهمنقوفاعشرباربعةالغربقبلالطهارةبمبدأالأسملامجاءيينما

كا!2(المتطهربقوجبالثوايينجباللهان"

-:دارخمثلو(هناك

(مم!الحربوليدةالجراحة"

ويما،مذهلةوالتخ!ديرالجراحةفيالممسلمينازاتا!اجاءتوهكذا

جلتركيزمنبالرغموالتخديرالجراحةعلميفيوابتكارتحديدمنادظوه

الوعي-الاولومؤتمرهالا!مملاميالطب-الغنجريشوقىاحمدالدكتور-)1(

127-126هـصالاولربيعام819يناير-591العددالاسلامى

232الايةالبقرةسورة-)2(
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اكتشفمناولالمسلمينانيعتبرحيث،والفلسفةالطب،فيالهـعلمي!دهم

وماالجاهليالعصرفي):-طريفةقصةولذلك-الجراحةفيالكامل1التخدير

قبلالويرمغيبأومخدردواءايتعرتالانسانيةتكنلمالاسلام"قبل

رأسهعلىالمربض1يضربوناحيافاا!مالشائعةالاساليبفمن(،العملية،جراء

اممأو-الالميخففحتىالخمرمنكميةي!سقوفهأو.وعيهيفقدصتى

لذهوما-المهمة1بهذ.للقيامالعشيرةرجالاقوىويختارونوثاقهيشدون

الافسانية.النفستأباهابشعةومردوداتجسيمةا!ارمنإلاساليب
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عنيسألونه)ص(اللهرسولالىالاطباءمنوفدذهبقدانويروى

قبلكمخدرالخمرباستعماللهميأذنانمنهبعضهمطلب،والاسلامالطب

-:لهموقالالرسولفنهاهمالجراحة

حرمه-فيماامتيشفاءاللهجعلوما....دواءوليستداءانها"

عليها"

مخدردواءعنوالتقصيالبحث2المسلمونابتل!أاللقاءذلكبعدومن

(1العربيالقناب)الم!سمىالنباتاكتشفمناولفكانوا-الخمرعنيغني

الجراحة.1فيوالمستعمل

معدنهاأبصلابةالتاريخفيواشتهرتالعربيةالسيوفصيتذاحوقد

وهذا،والمعادنالصلبصناعةفيالمسلمينتفوقعلىيدلوهذا-شفرتهاوحدة

الجراحية.الالاتتصنيعفيالتفوقعلىساعدهمما

علاجفيالجراحةوتفوقالاسلامصدرفيالاسكميللطبيشهدومما

ادركته-عندماالوليدبنصلدالمسلمالعرءيالقائدلسانعلىجاءماالمقاتلين

:المشهورةقولتهالوفاة

ضربة.اثرفيهالاموضعجسديفيوماالمعاركعشراتدخلتلقد"

كمافراشيعلىاموتانذافهاذلكومع...رمحمنطعنةاوسيفمن

قرابةبانهاخالدجسمفيالجراحالصحابة1بعضاحمىوقد"البعيريموت

كلههذابعدخالدكانفاذا...اليدقبضةيسعبعضها...جرحاالاربعين

الطبتقدم"علىذلكي!فأنماطبيعيةميتةفيفراشهعلىاللهتوفاهقد

مقدمتهاوفيالحربوجر"اصةطبوبخاصةالاولالأسلامعصرفيوالتمريض

كيهاوكذا-الاسلامبهاامروالذيوتنظيفهاالجراحوغسلالطهارةمبدأ

مضاعفاتأوتعقيددونتشفىكانتحتىعليهاالذرورورش!دهاأو

ا،،اهـ-م198الاسلاميالوعى-الغنجري!ثموقىاحمدالدكتور-)1(

912-128ص
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ا!سلاميةالعضارهفىيضرالت!ر

فياسمهاوانتشرواسعةشهرةحققتانجليزيةامرأة"نايتنغيل"

والتقديرا!رمنهالةاسمهاويخيط-العسكريوالتمريضالطبعالم

الكثيرعنهاوكتبوالعريالاسكميعالمنانحويمتدوبدأ،"الغربيالعالمفي

لذكراهاتخليداونصبوشوارعومستشفياترفىهاتعلىاسمهاواطلق

الطبقةحصارمنطريقهاشقت-ثائرةامرأةأنهاالانسانيةبأعماالاومفاخرة

وبخاصة-لثريفاعملااغنبارهوأالتمريضالىداعيةنورهامشعللترفعالنبيلة

الجيولقخاضتهاالتيالحروببعضفيوشاركتالعسكريالتمريض

عشر.التاسعالقرنأواخرفيازيةالغاالانجليزية

الجنسيةالبربطانيةالمرأةهذهعنالكثيريعرفونالمسلمونوالعرب

فيحيا!اتأريخوتدرسالانسانيةبأعمالهاوالنرهوبالفخرشعرواوربما

وبخاصةالتمريضفمهنةذلكعلىاغنراضولاضيرولا-المدارسكتب

والمنطقوالعدلالحقومن-ولكن-عالميةانسمان!يةمهنةالعسكريالتمريض

وأ-الاسياتمنالكبيربالوه!-ونعنترونهفخررسوتدّتدرل!ان
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عندماالسنينبمئات"نايتنغيل"سبقناللاتيالمسملمات-العربياتشالمموضات

ليساهمنوالعائلةوالعشيرةالقبيلةوتزمتبلوتحفظهنخدرهنمنخرجن

.الاسلامصدرفيالسمكريالتمريضفيجادةامساهمة

والحروبالاجتماعيةالخدمات1فيالمسملمةالعربيةالمرأةساهمتلقد

وخدماتها"مجدهاوتوصالقتالفيالحماسواثارةوالشعرالحربياوألاعلام

جاكهمساهمةساهمتحيثالاسلامصدربرفيالانسانيةباعمالها(الاجتماعية

غيوموتبددالشركتحاربوهيالاسلاميةالجيونت!مشاركةفياوفاعلمة

وعصائبلفائفمنافذاكالمعروفةوالاسعافالتمريضعدةوحملتالجاهلية

....نيةالافساصاصالاداءيلزمهاوما-وسويقذرورا؟

عملالاسلام1واقر-الاسكمقبلمحدودةوبدرجةسائداهذاكان

الكربمالرسولوحروبصواتفيعملياوطبقوشجعهورعاههذاالنساء1

.إص(

المسلماتالربياتالنساءجملىواواسيالاَسياتاسمالعرباطلق

جراحمنالنارفةالدماءوايقافالعظاموجبرلجراح11تضميدافيعملنحانلائي

المعروفة.الاوليةالاسعافاتمنذلكوغير،لمقاتلين

3حالجرج!راحيعالجنكنلانهنالاسهـمبهذاسمينوقمد

جنبالىجنباالرجيالمعالمعاركالىيخرجنوكن......ويؤاسينه1

من3حالجرالمقاتل1يحنناجهماوكلالجافةوالاغذيةوالسويقالماءحاملات

....القتالافييشتركنفأنهنالحاجةدعتماواذاوالجبائر!اللفائف

بأحرفالاريخسجهـلهامشهودةومواقعخالدةمواقفالنوكافت

ذكرىواعادةتأملوقمةنقفانمنالدراسةصذهفيلناولابدطاصعة

بصيصبالقاءلمهـؤرخيناومشاركةلطلابناوتعربفالجيلناتذكهـيرامنهنبهبعض

منارامنهنالوا!هتاكونحتى-ومواقمهنوخد،ماتهناعمالهن،علىفورمن
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المساهمهـةجيلنابناتيدفعمماعلا!نخيرمنمضيئاًالح!اضرلجيلنا

متواصلمهحروبأيخوضونوهمالبُسمْلالمقاتلينتمربضميدانفيالجادة

!.مجاوا!دهارالعربيةامتناوكرامةقدسيةاجلمق

الاسلامافيممرضةاول:الانصاريةرفيدة

االخزرجقبائلاصدىاسلمبنيمنالافصاريةالاسلميةسعدبنترفيدة

سعد.اسمهاسلمبنيمنانصارياابوهاكان...

2اخرىمصادروفي..سعدبنتكعيبةالمصادربعضفيجاءوقد

اَسية،"رفيدة"ا!اعلىالمصادراكثرافيتسميتهاتغلبولكن"رنيدة"

..يثربلأفيولتعصرهافضلياتمنوكا!بالجراحةمتميزةوطبيبة

النبياستقبلناللائيالانصارنساءبينو،هيالاسلامالىسباقةوكا!

والزغاريد.امييربالمزاالمدينةالىمكةمقهجرتهعند)ص(محمد

لمهنةرفيدةتفرغتالمنورةالمدينةفيللاسلامالامراستقرانوبعد

القبيلة.نساءشوربما-ابائهاعنورثتهاالتيالتمريض

واذأالمسلمين1منعلةبهمنعلىبنفسهاتحتمسبالسلماياما"فيوكانت

ا/لجرحىواسعافعلاجفيرفيدةتشتركالرسولوشواتالقتالبدأما

)ص!(اللهواسولشواتوسائروخيبرواِلخندقواحدبدرفيفشاركت

المسملمونوحفر-المدينةوطفاؤهاقريشصاصرتوقد-الخندقشوةفي

المقاتلونهواتخذالمدينةعنهذاالدفاح!فيالرسول1وشارك-الخندق

وتر!هبقوةاقوإسمالرماةوشد-الاصتمالاتكلموا!ةفيإكنهمأما

...المفاهحأةومنبةالهجوبممحاولةالفسمهمالمسولتمااذاالمشركينلرمي

القتالهميدانقربضيمتهاواقامتوصنتهاواجبهاالىرفيدةوانصرفت

ق!د-الاعداءمنبسهممعاذبنسعدويصاب)ص(اللهرسولجامعفي

أرْالمسلمينلجيشالعامالقائ!دويأمر-ا!حلمنهواضابجسدهفيظر
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علىدورهاواتمت-رفيدةخيمةالى"معاذبنسعد"-اخلوا-انقلوا

تمريضه.علىواشرفتالنزفواوقفتالسهماخرجتحيثالاكملالوجه

رفيدةخيمةفيالجريحالجليلالصحابيعلىيمر)ص!اللهرسولوكان

.اليومفيمراتعدة

فينصبتطبيةخيمةأولا!اعلى-تلكرفيدةخيمةاعتبارويمكن

محطةاولفانهاتقديراقلفياومتنقلميدانمستشفىاولا!ااوالالسلام

المعركة.ساحةمنمتقدمة!نضميد

منعلىللزحفويتأهبيستعدالاسلاميوالجيش-خيبرصوةوفي

..الاتفاقونقضالعهدخان

منكبيرفريقرأسعلى)ص(اللهرسولالىمتطوعةرفيدةجاءت

الاسعاففنونعلىدربتهنقدرفيدةكانتالصحابةنسماءمنالمتطوعات

-:قائلات)ص(اللهرسولواستأذنوالتمريض

خيبر"الى"هذاوجهكالىمعكنخرجاناردنااللهرسوليا"

."استطعناماالمسلمينونعينالجرحىفنداوي

الن:الكريم(الرسولفقال--

(!اللهبركةعلى"-

الاس!عاففيللعملبعضهنفرقالىايكراديسالىتقسمهنوكافت

الرسولقيادةمركزفيللاسعافاخروفريق-الخيلسنابكوتحتالميدان)في

.الميدانخيمةفيثالثوفريق

.ظيماب!دوقمنحسنابلاءالتمريضفريهقابلىالغزوة2هذهوفي

شأنهامقاتلرجلبسهمالغنائممنلرفيدةيقسم)ص!الرسولجعلمما

قلادةمنهنالمتفوقاتاعلىكما.وفرسهبسيفهالمقاتلالجنديشأنذلكفي
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بيدهوةنلدهنالمعركةفيالجرحىاسعاففيبذلتهاالتيللجهودتقديراممنضرف

اسناففن.فيالكربمة

-:وتقولالقكدةبهذهتعتزمنهنأواحدةاثكانت

نمالموتحتىيقظةزلانومفيابداتفارقنيلأوالله"

ماتت.اذامعهاتدفنانتوصيتم

عليهتشرفمتنقلميدانمستشفىآاقامنأولرفيدةتكونوبهذا

جرحمااذا)ص(اللهرسولوكانالانسانيةتاريخفيمتدرباتصمرضات

-:يقولاصحابهاحد

اعوده)1(ريثماتسعفهلكي-رفيدةخيمةالىانقلوه--

محرماحمدالشاعرومنهمقصائدهمفيالشعراءبعضتناولهاوقد

قتالمشاهدمنمشهدايصفوهويناجيهاقالالذيالاسكميةملحمتهفي

-:البمزءهذاومطلع..الاحزابيومالمسلمين

شأناالعالينقومكوزبديالحناناالناسعلميرفيدة

فان!ااَناحولهموطوفيفكرميهماليكالجرحىخذي

أولوأنهبالجرحى)ص(محمدالنبياهتمامعلىيستدلمذاومن

قبلالحربرجالوعلاجبأسعافالاسكموعنايةالميدَانيبالمستشفىامرمن

اوربا)1(ابناءذل!يعرف!نلم

المازنيةكعببنتنسيبة،

-للاسلامسباقةكانتشجاعةومجاهدةصادقةومؤمنةجليلةامرأة

اشتركت.اجمعهاتكنلمانوصواتهحروبهاظب2فيالرسولوشاركست

الماءتحملوهيوولداهاؤو!اوءعهااحديومايضاوخرجتبدرمعركةفي

ص*1768عدد،0891،الاسلاميالوعيمجلة-)1(
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بهاوبلغت،المقاتلينوتضمدالعطشىتسقياضذت،والسويقوالضماد

جرءكب!دهاوفلذةابنهاترىوهيالصادقةوالطزيمةوالجرأةالشجاعة

الض!ماد-تكملانوماواصدآنفيوممرضةوطبيبةاَسيةعليهفتقدم

-:بهتهتفالاوالاسعاف

"القوموفاجزبنيياقم"-

ترىالصادقةالعقيدةصاحبةلأالمؤمنةالمسسلمةالعربيةالمرأةهيهذه

تكمل،انوبعدوطبيبةكأسيةوتتصرفالامومةتنسىويجرحيصابابنها

القوموقاتلقماي،القوموفافيانهضانمشجعهبهتهتفالضماد

(اءالاعدإ)

وايقنت.المسلمينصالحغيرالىتسيرالحرباننسيبةرمأتانوبعد

الاكتفاءتطقفلموحائَروجربحشهيدبينالمسلمونوتفرقالهزيمةبدنو

وتجولط.تصولوذهبتقوصاواحتمتسيفهاانتضتبل-والمعالجةبالمؤاساة

حماسةاصرهممنفكافتيزو!اولداهابينهمالابطالامققليلنقروحويا

ال!رترىولابهتضربواخذتالسميفشرعتحيثموقما2واظمهم

.سدادهتكونحتى)ص(اللهرسولمنيدنو

-:اللهرسولفيهاقالالتيوهي

-:قالوكذا،دوفيتقاتلاراهاواناالاشمالاولايميناالتفتما-

أا(يانسيبةتطيقنهمايطيقومن-

الارض!-علىأوارتمتقواهاوحارتجرحتحتىالقومتجالدبقيتلقد

791هصدمشقوالن!ثرالثقافةوزارةوالطبالعرب-الشطيشوقياحمد-)1(

93،04،،1.

الاثيرلابنالغابةاسد،حجرلابنالاصابة

صمقصقاتلوحشيكانقاتلهانالكذابسميلمةمقتلعناخرىروايةوفي

)ص(الرسولفمنعهاسلامهيومقتله)رض(الخطاببنعمرارادوكد

الحديقة-يوآفكان،مايومنيالمسلمينبهينصراناللهلعلمامعناه،لهقائلا

فكانتمسيلمةالىوارسلهاوهقهاحمقةبهاقتلالتىحربتهوحشواخرج

الله(رسولصدف).مقتلامنهاصابتان
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نسميبةشوتمساءلوا،ا!لىماالغمرةمنواجلىاللهرسولوثبتصريع!ة

الماءولسقوهاجرحهاضمدوا،بكتفهاجرحمندمهايفورملقاةهيفأذا

-:نسيبةوبرئت

الجر(احهذهواحد،جرحاعشربثلاثةاليومهذافي!تصابامرأة

بعدوتعيشكاملاشفاؤهاويتموتعالجتسمعفثمومن،اليدلكفءبتسع

املاسعافوتواجد،الجراحيالتدبير(حس!نعلىيدلممامديدأعمرأ،ذلك

..،لجيد

تشاركاناقسمت)رض(الصديقبكرابيالاول1الخليفة!دوفي

نابعد،بهومثلابنهاقتلالذيوهو،الكذابمسيلمةابيمحاربةفي

ويثنهـهالصوابجادةالىليهديهرسولاً)رض(الصديقبكرابوارسله

وكهـذبه،غيهصكن

معمللبهادوخرجت،عمرهامنالستين1جاوزتقدنسبيةوكانت

مؤاساةفيعملهاالىاضافةمقاتلمشاركةواشتركتالوليدبنخالدرالقائد

،الجراحوتضميد،1(لجراحى

خلصونا(الانصارنادت)المعركةفياهذهيدهاقطعهيحادثةروتوقد

..الانصار+فاظصت

ج!انةابودقتلحتىفاقتتلناالموتحديقةالىاننفينااحتىمعهمفكشت

رجلليفيعترض،مسيلمةاللهعدواريدواناودخلتهاالحديقةبابحكلى

وففتحتىعليهاولاعرجتناهيةليماكافتفوالله،ف!عهايديفضربسنهم

بثيابهسيفهيمسحالمازفيزيادبنعبداللهوابنيمقتولاالخهـبيثعكلى

فعم.:فقال!قتلننه...فهـظت

لله.شكرأفسجدت

بالدهنبغمسهايدهاعولجتانبعد،واحدبساعدالمدينةالم!ورجعت

الاصابةالآموتحملتالعمر!ذاالجهادتحملت-درهاللهامرأة-المغلي

المغلي.بالدهنالجرححرقثممومنالس!ماعدوبتر
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الذراحاسعفتالتيوالجراحةالطبتواجدعلىاَخربدليلهذااليس

المطوعةالذراعهذهصاحبةوتعيشتلوثولامضاعفاتغيرمنالمقطوعة

...آخرمرضمنعديدةسنواتبعدلتموت

الانصاريةعفراءبنمعوذبنتالربمع

معهوشتورافقته)ص(اللهرسولوبايعتاسلمت.جليلةسيدة

واحذأالنبيمشوروتالمدينةالىالشهداءوتردالجرحىتداويفكانت

هـ)1(45سنةتوفيت.ومسلمالبخاريلهاوروىحديثاوعشرين

عبداعطلببنهاشمبنعمربنترمثةام

نساءمعوشاركتخيبرفتحمعهوشهدت)ص(النبيوبايعتاسلصت

اربعين)عى(اللهرسولواطعمهاالجرحى1وتضميداسعاففيالمسملمين

)2(الحكيمبنالقعقاععنهاوروىشعيراارسفوخمسةتمراوسقا

***

عنيسألهعباسابنالىكتبانه،الحروريعامربننجدةوعن-

-:خصالخمس

كانوهل!بالنساءيغزو)ص(اللهرسولكانهلفأخبرنيبعداما"

!الصبيانيقتلكانوهل؟سهمالهنيفرب

-:عباسابناليهفكتب

بسهمواما،)3(الغنيمةمنويحذينالجرحىفيداوينيغزوبهنكانقد-

....لهنيضربفلم

البته.ممنوعالصبيانوقتل

"والترمذي،داودوابو،مسلماخرجه"

-:قالتعليةاموعن-

ابنطبقات،حجرلابنالاصابة38صابالنساءاعلام-كحالةعمر-)1(

صمعد

سعد.ابنطبقات493صابالنسياءاعلام-كحالة-)2(

حجرلابنالاصابة

الغنيمةمنيعطيناي-يحذين-)3(
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-:فقلنا،غفاربنيمننسوةفي)ص(اللهرسولجئت

ونعينالجرحىفنداويخيبرالىمعكنخرجاناللهرسوليانريدانا-

:)ص(اللهرسولفقالاستطعنابماالمسلمين

اللهبركةإعلىا-

:-قالت

رحله.اللهرسولفارد،فنيسنيحديثاجاريةوكنتمعهفخرجنا

فاعلانيهماعنقيفيترينهاالتيالقكدةواخذخيبرلنااللهفتحفلما

حتىعنقهافيفكانت،ابداتفارقنيلافواللهعنقيفيبيدههاوعلة

معها.تدفنن11وأوصتماتت

العارثبنتبعيتة

)ص(لهاوقسمخيبرنمزوةافيوشاركت)ص(الرسولوبايعتاسلمت!لأ

.)1(الحديثوراوتوسقاثلاثينخيبرمنْ

الغفارية)2(الصلتابيقيسبنتامية

خيبر)ص(اللهرسولمعوشهدتالهجرةبعدوبايعتاسلمت

-:ققالت

رحاالمافياخلفهموكنتصواتسبع)ص(اللهرسولمعضبزوت

المرضى.علىواقومالجرحىوأداويالطعاملهمإصنع

مسلم"اخرجه"

493صابالنساءاعلام-كحالة-)1(

ا.اصابالنساءاعلام-كحالةعمو-21(
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لأ.

-)لم(+ا-3+كح؟،ممىاش،+الىلى

)1(-ى-الى+ا-3-كحاشا.اس

ثهنبمخمنبما)حم!(بهيمم!ىجنبمابهفنمم،ء-:

م!بماعهببم3يرءكبمثى!كحلاسابىكلماحمىحمخجممءحمب!لأا.

؟نجأ+يمبرثرتنياأ!(لى!ضخحتوء؟ح+جم؟ممبمصم

لىا؟لآبمثعتهم"ا

.)د()ثو(!نيا

حمىحمغاثهيمماءامعسمم)ثو(!!غثسمءيمء!ء5!"ايق!ر

ابرء!ي!+بما؟كاجمصكتىيلأاءكأ3يىثنيثبم+"ا!يء

ص!ءا?اعىحمخ.

!13؟!13أءثيضمعمك!احمى()يم!هيمءاثيا+ِيبمجميمحم!ي!(ا

جحمابم!!كعاأص!؟حم!بم13؟عصير+ولايمكف*ءعا-

ثهئ؟ثجي

?!ءيعص؟!يحفي)،(؟مبر.

لىبه!؟بم-بهحبمدبه!ايح!اءجبض6ءيلإماابماثحونثبمبههما

!ثيمأ!ا!يجا؟ءكبماءيم!هيميبمثى3ممصي!ا)ثص(لمء

الابمحيما"!حين
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خرجتن؟منبأذن-

له:فقلت

الس!وقي1ونسقيالسهامونناولالجوصىنداويدواءومعناخرجنا-

الله.سبيلفيونعينالشعرونغزل

اقمن:)ص(النفقال

المسلمين.جيشمعقمناي

)1(للرجالقسمكماالنقسمخيبرعليهاللهفتحفلما

)ص(معمدمولاةسلمى2

بنابراهيم1اموماريةالمؤمنينامخديجمةتقبلكانتوممرضةقابلة

مرضهافيفاطمةالسيدةضتومرّ.النبيبنتوفاطمة)ص(اللهرسول

النبيشوروت)ص(اللهرسولمعخيبروشهدت.فيهتوفيتاالذي

.الزهراءفاطمةبرعن

.رافمع)2(ابيبنعليبنعبيداللهابنعنهاوروى

سممليطأم

الله-رسولوبايعوااسلمواالذينالانصارمن-الاولالمسملماتمن

احد.يوبممعهو!ضرت)ص(النبيبايعتعصرهانساءفضلياتمن!وهي

43ص2بالنساءاعلام-كحالةعمر-)1(

الاثيرلابنالغابةاسد

البخاريصحيح256ص2بالنساءاعلام-كحالةعمر-)2(

الحديدابىلابنالبلاغةنهج!ثرح
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الفاروقعمرالخليفةقسمالخطاببنعمرالثانيالخليفةخلافةوفي

.)عندهمنبعضلهفقالجيدمرروفبقيالمدينةنساءبينمروطا

يريدونهعندكالتي)ص(اللهرسولابنةهذااعرفالمؤمنيناميريا-

:العادلعمرفقالطالبابيبنعليبنتكلثومآا

)ص!اللهرسولبايعتممنالانصارنسماءمنسلي!واماحقسلي!ام-

أحد)1(يومالقربلناتسخركانتوانها

الخرو

الاسلميةسنانأم

ارادلمامتطوعة)ص(النبيجاءت،جليلةومجاهدةمؤمنةمسلمة

-:لهفقالتخيبرالىج

المرضىواداويالسقاءافرزهذاو!كفيمعكاخرجاللهرسوليا

الركل.فأنصرتكونوالاجراحنتكاان،والررحى

-:()صاللهرسولفقال

!نواذنت،كلمننيقدصواحبلكفأنتعالىاللهبركةعلىاخرجي

معنا:شئتوانقومكفمعشئتفأنغيرهمومنقومكمن

-:سنانامفقالت

معك

)ص(اللهرسولفقال

البلاغةنهجيثرحالبخاريصحيح25هص2بالنساءاعلام-كحالةعمر-)1(

الحديد.ابىلابن
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زوجتيسلمةأممعتكونين-

خيبر.فتحوشهدتمعهافكانت

والعيدين.الجمعةالى)ص(اللهرسولمعتخرجوكانت

الاسلميةاحنظلةبنتثبيتةعنهاوروت

خالدبنملعانسليمأم

ورميلةسهلةاسمهاانفقيلاسمهافيواختلفبكنيتهااشتهرتقد

اسلمتورأيعقلذاتجليلةمجاهدةوهيوالرميصاءوالغميصاءومليكة

النيضيربنمالكفغضب)صأالله1رسولوبايهـعتالاسلامالىالسابقينمع

-:ياوقالاسلاصامنشديداغضبا

اصبوت!-

فقالت

اليهاوتشيرانساتلقنجعلتثم،الرجلبهذاامنتولكنيصبوتما-

-:بقوالا

الله.رسولمحمدااناشهدقلا"للهالاالهلاقل-

-:لهايقولمالكفكان

ابني:عليتفسديلا-

:فتقول

افسدهلا--

-:قالتقتلهبلغهافلما،ففتلهعدوفلقيهالشاميريدمالكصهـجثم

.الثدييدعحتىانساافطملا

-:لهوقالتفأبتمشركشهومحللحةأبوفخمطبها
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ولإينفعكاولايضركهوجرتعبدهالذياالكانتعلمالسستطلحةاباياحى

منتسش!افلا؟يفركهل،لكفيخر!االنجاربهاتاتيخشبة

اسلامك.عرصداقااريدلااسلمتفانهذهعبادتك

وكانفنزوجته،بالشهادتيهتو!قطلحةابيقلبفيالاسلامفوقع

.الاسلامبينهماالصداق1

شهدتثم،الجرحىوداوتالعطشىفيهوسقتاحديوموشهدت

حاملوهيوسطهاعلىخنجرافحزمتحسم!نابلاءفيهوابلتحنينيوم

طلحة:انمبوفقالطلحةا.يبناللهبعبديومئذ

خنجر!معهاسليمامهذهاللهيارسول-

سليم:أمفهـقالت

يقرتالمشركينمناحدمنيدفاانالخنجرذلكاتخذاللهرسوليا-

يقاتلوفكالذينهؤلاءتقتلكماعنكيفرونالذينهؤلاءواقتلبطنه

!!اهللذلكفأنهم

:)ص(اللهرسولالافقال

اربع!ة)ص(النبيعنوروت.احسنوإكمىقداللهانسليمأميا-

،عباسبنوعبدالله-ابنها-مال!كبنافسعنهاوروىحديثاعشر

حديثا.ومسلمحديثاالبخاريالاوافردثابتبنوأزيادة

دعات!همنداعيعةالاسلامالىسباقةمهؤمنةسليمأمكانتهكذا

ايمانافيالصادق!ةالمسلمةوهيمشركاتتزوجانرف!ضت،الصادقين

الحمالولاالذه!بولاالمالتطلبلم،لهاصداقاالخاطباسلاممنوجعلت2

ويقدآالشركويترلثورشدهعقلهالىيثوبانخاطبهامنطلبتوا"فما

وا/عية،الجرحمألعلاج)ص(الرسولمعوتخرج-كانوهكذاأللايمان
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يفركهمنبخنجرهاوتضرب،للقتالحاجةهناككانتانومقاتلةالمرضى

الله.رسهـول

.أ11(للحديثالراويةالعالمة!يثمومن

ثعلبة(بنتبركة)ايمنأم

حياةفيورعايتهاحنا!اتحتعاشالتي1)ص(الرسولحاضنةهي

،ودصاهلنبوتهالاولالمصدقاتمنكانت،والدتهوفاةبعدثمومنوالدته

هـالثاني!ة1فيالمدينةوالىالاولىفيالحبشةالىالهجرتينوهاجرتاسلمت

)ص!الرسول1ولاهالذيزيدبناسامةالشابالبطلالمجاهداموهي

ربه.جوارالىاتنقالهقبلالرومبلادلغزوالجيشامارة

والاعتئا"*ورعايتهخذمتهعلىتقوم)صأالرسولحاضنةبركةكانت

اققبيروالصالحنونالصدرلدهايجدوكان،عليهوالحدبصغيرابه

-:ينادهاوهوالطيبة1والكلمة

ءمهيا-

.امورهوتدبرشزونهتديرالتيوهيالامبمثابةلهكانتحيث

ظكراقامامعهاوذكر-طف!ولتهايامتهـذكرهاليهاِظركلماوكان

-:قائلامربتاعليهايدهفيضعاحداثمنالطفولة

بيتي.اهليقيةهذه-

امه-بعدامالهكانتلأنهامنهوفاءيزورهاالرسولوكان

لإحاديثها.ويأفسعليهاليطمئنيزورها

256ص3بالنساءاعلام-كحالةعصر-)1(

901صالبجاويمحمدوعلىابراهيمالفضلابومحمد

سعدطبقات-هشامابنسيرة-الطبريتاريخ
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فيومه!حنهاصواتهاكثرفي)ص(الرسولمعتخرج)رض(؟كانمت

ومداواةالمجاهدينمنللعطاشالماءسقايةعلىتقومانالغزوات!نلك

بهم.والاعتناءجرا!م

يخصها)ص(النبيوكان"حنينا"و"خيبر"و"احدأ"شهدأت

اسعاتفيو!اد!دمنتقدمهماعلىومكافأةلهاتعريضاالعطاءببعض

المسلمين.المقاتلينمنالعطشىواسقاءالجرحى

.الدموعوتذرفوتواسيهتعودهايمنامكانت)ص(النبيمرضلماو

ايمنا)مبكت)ص!النبيقبضولما

لها!فقيل

يباكيك؟ما-

:-فقالت

.اءالسمااغضبعلىابكي-

-:الافقيل)رض(ال!اببنعمرقتللمابكتوكذلك

يبكيد؟ما-

-:ضالتس

.أ"كاالاسلاموهناليوم-

الخطمماببنعمربفَصفية

)ص(اللهرسولمعخيبرقيوةشهدتعمرهانساءفضلياتمن

117النساءاعلام:كحالةعمر-)1(

06الابطالسلسلة-قطبعليمحمدالداقوقعمرمحمد

البخاريصحيح،701سعدابنطبقات-الطبريتاريخ
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الطعاآاعدادواللعطشىالماءوسقيالجرحىواسعافتضميدفيوتت!ا!ركت

.)1(9طمجاهدفي

الانصاريةمسعودبنتالضعا&أم

في)ص(الرسولغزواتفيوشاركت،للاسلامسباقةمؤمنةم!لمة

.رصل)2(سهمالاواسهمالغزواتبعضالنبيمعفشهدت،اللهطن!بيل

سنانبنعديبنعمروبنتمنيعأم

معهوشهدت)ص(الرسولوبايعتاسلمتعصرهانساءخيراتمن

خيبر)م(

الغفارييةهعاذة

فيمعهتخرج)ص(اللهبرسولانيساكا!تعمرهانساءفضلياتمن

.)4(الجرحىوتداويالمرضىعلىوتقومي!لاسفار

الغفاريسةليلي

وتقومالجرحىفتداويإزيهمغافي)ص(النبيمعتخرجغازيةمجاهدة

واتتمعهخرصالبصرةالىطالبابيبنعليخرجولما،المرضى.على

-:فقالتالمؤمنينامعائشة

علي؟فيفضيلة)ص(اللهرسولمنسمعتهل--

-:قالت

نعم-

348ص2ب-النساءاعلام-كحالةعمر-ا)1(

الاثيرلابنالغابةاسد

الاثيرلابنالغابةاسد،358ص2ب-النساءاعلام-كحالةعمر-)2(

117صهب-النساءاعلام-كحالةعص-ل!3(

6اص-5-النساءاعلام-كحالةعمر-94(
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بيننا،جلسقطيفةجردعليهمعيوهو)ص(اللهرسولعلىدخل

:-فقلت

؟هذامنلكأوسعهومكاناوجدتاما-

-:)ص(النبيفقال

وأولهصدابيالناسوآخراسلاماالناساولشأنهاخيديدعي-

.)1(القيامةيوملقياالناس

336ص4ب-النساءاعلام-كحالةعمر-)1(

لأ8
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"اليرموكهعركةفىالطبيةالخدمات"

بعدها-الكبرىالمسلمينمعاركمنحاسمةمعركة-اليرموكمعركة

الجيوشتوحدتالمعركةهذهوفيالرومانلجيوشالقتاليةالقدرةانهارت

لتحرير)رض((الصديقبكرابو)الاولالخليفةارسلها/التيإلاسلامية

صسنةبنوشرجيلالجراحبنعامرعبيدةابيبقيادةوفلسطينالشامإرض

وقدم-سفيطنايبنوينبد،جهلابيابنوعكرمة،العاصبنوعمر

.العراقجيولقمنمددرأسعلىالعراقمنالوليدبنخالدالعبقريالقائد

وتحشدالارضطبيعةيلائمبماالقطعاتصفوفونظمالقياداتووحد

لمبينمامقاتلالفوالعشرينالمئةعلىعددهميزيدالذيالعدوقطعات

المسلمينجيش.الفاالثلاثينتوحيدهابعدالمسلمبنجيشتعداديتجازز

لانالنصروتحقيقالقتالعلىتصميماواكثرعقيدةرسخ11ولكنهعدداإقل

واغلىاسمىاهدافهناكوانمافحسبالمعركةخوضفيينحصرلاهدفهم

وس!انارت1التيالسماويةبالعقيدةوالتبشيرالاسلاميةالدعوةنشرمها
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ال!ءشبهحدودالىواشعتهاضياءهاتنثصرانفلابدالعربيةالجنريرةشبه

.الارضوتحرير-العالمبقاحمختلفالىوميضهاتنتنرانقبل-ال!هـبية

.الشرقمنوالفرسالغربمنالرومانالمستعمرينتدنيسمنالحربية

فيمميزفىورلهنوكانالجيوشهذهفيالرجالمعالنسماءخرجت

.المعاركهذه

واستبسلشديداقتالاوقاتلوا-المسلمونابلىالمعركةهذهفي

اضافة-القتالعلىالرجالحثافيوافرنصيبللنساءوكان-الرجال

الجرحمهومداواةالمقاتلينوسقيالطعاماعدادفيالرئيسةواج!باتهنالى

مجاهد"الاتثلاثمةمناكثرَالمسلمينوجوهمنواصيب.الشهداءودفن

منهم.برأمنالااستشهدوا

وبعمروفخذهعلىرأسهفوضعجريحابعاكرمةالمعركةبعدخالدواقأ

فبالماءويطرو!يهماعنيمسحوجعلساقهعلىرأسهووضععكرمةبن

.حلقيهما)1(

وعمه.عمرووابنه!لابيبنعكرمةالمعركةهذهفيواستشهد

11وكذ.بعدهاماتاينيدريولاسعيدبنخالدواثبت....الحارث

هـ.)2(وشفىاثبتالا!ووبنضرارعمروبنوالطفيلعمروبنجندبجرح

الى(حضورهنهدفوكاناليرموكيومكبيرةباعدادخرجنفقدالنساءاما

العطشىواسقاءالطعامواعدادالمقاتلينهممافيالحماسلبثالمعارلثساحات

شاركنالمعركةهذهفيولكن-الجرحىومعالجةواللفائفالضمادوحمل

تجهضولةالمشهورةوالبطلةالفارسةفعلتكما-القتالفيفعالةمشاركة

واصيبت()إزو!امعوكانتاخرىجولةفيسفيانابيبنتوجويرةالاازور

921صالعربايام-البجاريمحمدوعليابراهيمالفضلابومحمد-)1(

عميقاجرحاجرحاي-اثبت-)2(
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عينهمنالسهمفاخرجبسهمسفيانابيجمبناصيبتوكذا،شديدقتاليعد

.)1(حشمةابو

التاريخأوالطبكتبفيشيئاالرجلهذاعنالتاريخيسجلولم

معرفتههيوما-ذكرههووما؟هوفمنحشمةابيعنذكراأوحديثا

الطبأوالحربجراحممارسةأي،-معهاوالتعاملالسهامواخراجبالطب

معروفرجلبهاصيبوقدالسهمهذامعيتعامل-لملماذاوالا-العسكري

معاويةءابنهمثلايخرجهلمفلماذا.والاسلام-الجاهليةفيقريشوبوهمن

بنأوعمر-العامالقائد-الوليدبنخالدأو-الجيونققادةاحديزيدأو

التعاملفيوخبرةمعرفةله"!شمةأبو"الرجلهذاوانفلابد.العاص

الابصارقوةوفقدتالعينفيبليغةالاصابةوكانت.واخرا!االسهاممع

.الاخرىبالعينجيدايرىوكانطويلةفترةبعدهاعاشولكنهفيها

.-وفقدهاعينهفياليرموكمعركةفيشعبةبنالمغيرةاصيبوكذا

.العراقجيوشفياللحاقمنيمنعهلمهذاولكنالعينكريمواصبح

الاسكميةم،الجيوشقطحاتبعضقادثمومن،القادسية!ركةفيوالمشاركة

نهاوند-ومعركة-الاسواقوسوقوهمدانميسانوفتحالعراقفي

.العيونمعالجةمنالعربالجراحينتمكنعلىبدليلهذااليس

!؟والتهابتلوثأومضاعفاتغيرمنوسهولةبيسرالسهامواخراجالممابة

لااطول.زيدابنبشرابيبنتاميمة،اليرموكمعركةفيوشاركت

عبداللهبعلهامعاليرموكوشهدتمرار!المسملمينمعقاتلتفاضلةمجاهدة

أ2(الجرحىوتسعفالقتالعلىتحرضفكانتالاازديفرطبن

ول!رللمقاتلينومشجعةللجرحىمعالصةكذلكاليرموكوشهدت

ا.،:3-الطبريتاريخالطبري-)1(

7هصابالنساءاعلام-كحالةعمر-)2(

،.\
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يومئذوقتلتفقاتلتيربدبنتواسماءهيالقتالفياشتركتانلبثت.ما

خبائها)1(بعمودالرومعلوجمن،تسعة

لبثالاسكميةالجيوشيرافقنكناللاتيالجليلاتالمجاهداتومن

الشهداءودفنالجرحىواسعافالطعامواحضارالرجالعزائمفي!الحماس

)ص(النبيعصرادركتجليلةمجاهدة.القريشيهالعاصبنتحبيبام!هي

شد،لماوذلكوالقنالالصمودعلىالرجالوشجعتاليرموكمعركة.وشهدت

اولدخلحتىواصحابههوفافكشفالعاصبنعمروعلىالروممنءطرف

فنزلتالظهرمنهاولواينهزمواولمويشدونيقاتلونذلكفيوهم/المسمكر

وهيالنساءتقودحبيبوام،الرجالوجوهيضربنالخيامبعمدالتلمن0(النساء

-:قائلةصوتهابأعلىتنادي

..كريمتهعنيفررجلااللهوقبححليلتهعنيفررجلااللهقبح--

قريبا"لىعادواحتىواصحابهعمرووزحفالمسلم!ونفترادد

.موفف!م)2(

ومصاحبةوالشجاعةالتدييروحسنالتفكيربأصالةاشتهرنمنومنهن

.القتالفيإزوا!نا

-:المخزوميةالحارثبنتحكيمام--

جهلابيبنعكرمةزو!امعاحدمعركةشهدتشجاعةمجاهدة

وتسلم.يسلمان.قبلي

)ص(الرسولفأمنهعكرمةلزوجهاواستأمنتمكة،فتحيوماسلمتثم

53صاصالنساءاعلام-كحالةعمر-،)ا.(

الاثيرلابنالغابةاسد،حجرلابن-التهذيبتفذيب

002:-النساءاعلام-كحالةعمر-ا)2(

عساكرابنتاريخ
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قامهسواحلمنسا!ةفيفادركتهاليمنالىهربوقدطلبهفيوخرجت

-:وتقولوتخاطبهتناديهواخذتالبحرركبوقد

تور،لا،الناسوخيرالناسوابرالناساوصلمنجئتكعميابن-

-:فقال.فامنكمنهلكاستأمنتوقدتمسحك

فقالت:!ذلكفعلتانت-

فامنك.كلمتهانانعم-

وزوجته)ص(اللهرسولبابالىفانتهىعكرمةوقدم،معهافرجع

فدخلت.)ص(اللهرسولعلىواستأذنتسبقتهحيث،معه

حكيماأموشهدتفاسلمعكرمةبقدوم)ص(اللهرسولعمرواخبر

خِرزو!ااستشهدوقد،جهلابيابنعكرمةزو!امعاليرموكوقعه

المعركهساحةفيوالفداءالبطولةوقمةوقفلانه-اليرموكمعركةفيشهادة

قليلمعالروميقاثلصامداوقفولكنهالفرساناكثرعنهانكشفانب!د

وعمه.عمروابنهمعهواستشهدالمعركةساحةفيواستشهد،اعوانهءق

....الحارث

القتال!اشدفيهافقاتلتاليرموكمعركةفيحسنابكءِحكيماموابلت

مزرسبعةوقتلتالفسطاصلبعمودخرجتحيث"الصفرمرج"وقعةفي

اليرموكمعركةشهدناللواتيومن)1(الرومضلوج

-:نصيربنموسىام

علجا!فيهافقتلت،اليرموكزو!امعشهدتوالعقلالرأيرباتمن

--جولةالرجالجالاذالنساءمنجماعةفيكانتانهاوذلكسلبهواخذت

238:االنساءاعلام-كحالةعمر-)1(

هشامابنسيرة-الملبريتاريخ-للبلأدر!بالبلدانفتوح
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فشدختمنهودنتالفسطاروفأخذتالمسلمينمنرجلايجرعلجا3فأبصرت

)1(تسلبهواقبلت!رأسه

كذلكخرجتالمسلمينولنساءللمجاهدينومرافقةالشامارضوالى

رعايةمنالمسلميننسماءبهتقومبمالتقومالكنديالاإزوربنتخولة3

ومعالجةالماءوسقيهمطعا!موطهيملابسهمنظافةفيالمقاتلينلشؤون

وبعد-والفروسيةبالشجاعةامتازتهذاومع...الشهداءودفناالررحى

جانباالضمادعدةتركت-الاؤوربنضراراخيهاواسربجرحسمعت/ان

واستلتجوادهاصهوةوامتطتالنساءمنلغيرهاالجراحلفائف؟وتركت

تنشد:وهيالرومصفوفنحوواندفعترمحهاوحملتسيفها7

الحجفونمقروحينامفكيفعينيالغمضتلذاخيوأرمد

اليمينعينيمنعليسَاعزشقيقعلىحييتمالأسأباكي

ه!ونعرهواذعليلهانقتي!لابهلحقتاني"فلو

المستكينموتيموتفليسمناماتمنمعشر!هـانا

قادةوبقيةالوليدبنخالدالجيشقائدوبسممالتهابشجاغنهاوادهشت

الىاسبقوكانتالمسلمينفرساناحديحسبو!اوهمالاسلامي*ألجيش

واختر!همواكبهموحطمتجنودهمفزشعتالفرسانبقيةمندألمثصركين

الروممنبالدماءملطخوسنانهاوخرجت-المسلمينقلقاثارمما"صفوفهم

واخترقتاخرىمرةمالتثمومن-وفرسانارجالاوجندلتقتلت*وقد

:عميرةبنرافعوقالالمسلمونعليهافقلقخائفةولابهممكترثةغيررالقوم

خالد،عليهبماشرفثم-الوليدبنخالدالاالفارسهذاليس--

رافع:فقال

5:123-النساءاعلام-كحالةعمر-)2(

حجرلابنالإصابة
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ومهجته؟تمسهبذلفقدامامكتقدمالذيالفارسمن-

خالد:فقال

شمائلهةومنمنه!رمااعجبنيولقدلهمنكمانكارااشداننيوالله-

رافع:فقال

وشمالا.يمينايطعنالرومعسكرفيمنغصىانهالاميرا!ا-

خالد:فقال

الله*دينعنالمحامياوساعدوأبأجمعكماحملواالمسلمينمعاشر-

الله"سبيلفيمهجتهبذلفارسمندركللهوالمسملمونخالدفصا-

لثامك.صلنااكشفالاعداءعلىشجاغنهويظهر

-:فقالوا.يخاطبهمولمعنهمفمال

!كلاكشف،عنهتعرضولأانتيخاطبكاميركالكريمالرجلايها-

شبعدتفلما،جواباعليهمتردفلم.تعظيمالتزدادوحسبكاسمك

له:وقالبنفمسهاليهسارخالد

انت؟منبفعلكوقلبيالناسقلوبشغلتلقدويحك-

وقالت:التأنيثبلسانلثامهتحتمنالفارسخاطبهخالدالحفلما

وانا!من،جليلاميرلافكمنكحياءالاعنكاضرضلمالاميرا!اانني-

!الستوروبناتالخدؤرذوات

انت!من:لهافقال

اتاني!وقدالعرببناتمعكنتواني،الاؤوربنتخولةانا:فقالت

").فعلتماوفعلتمركبتاسيرضرارابأن

*.:خالدقال

ه.ء9
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هـفنفكهاخيكالىنصلاناللهمنونرجوبأجمعنانحمل---

الطفيل:بنعامروقال

وحملامامهخولةوحملتحملواحينالوليدبنخالديمينعنكنت-

-ةوقالواالاإزوربنتخولةمنبهمنزلماالرومعلىوظم،المسملمون

طاقة.بهملنافماالفارسهذامشلكلهمالقومكانان--

ازواجهنمعالفالالىيخرجن-المسلميننساءكانتهكذا

-والضمادراللفائفوالماءوالسويقالطعاميحملنوهنبائهنواَيواخوانهن

ناراشعالدورهنليكون-الجيشمؤخرةفيجانباالخياملهنيوتنصب

بالجرحىوالاعتناءالماءوسقي-الطعاموتحضير-الرجالهممفي!الحماس

يشتدعندماولكن-الشهداءودفنونقلالمسملمينمنوالمرضى*المصابين

فييشاركنانالاتموسهنتأبىالنفوسفيالنخوةوتسموالمعركةءوطيس

.القتالفيالفعليوالاشتراك-الخيموعمادوالسيوفالرماحءحمل

واعماكثرالحروبفيالبطكتالمقاتكتسيرةمنالتاريخكتب(وخلدت

علىوساهراتللجرحىمعالجاتأواَسياتأوكطبيباتذكراهنتخليدسمن

العامةوالنظافةالصحيةبالوقايةالاسلاماهتموقد،المسلمينمن)المرضى

-:الشريفالحديثفيوجاءالمستمروالأغتسالالجسد"ونظافة

وقعواذا،تدخلوهافلاخار!اوانتمبارضبالطاضونسمعتماذا"

؟أا(منهفرارأتخرجوافكفيهاوانتمارضءفي

يفتكمااكثرالمقاتلينوتفنيبالجيوشتفتكالاوبئةكانتماوكثيرا

.الاعداء*!ا

343العربيةالحضارةاصالة-معووفناجى-،)1(
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وبالجيوشوصالمجاهدينبصحةوالعنايةالصحيةالوقايةالاسلاماولىوقد

..الطعاموطبخللشربالصالحةالمياهاَبارواختيارونظافتها-الاسلامية

لبعف!.الحصارامدوطالالرومجيولقمنالقتلىكثرانوبعدهذاومع

*بحياةاودىالذي-الطاعونومنهاالاوبئةبعضانتشرت-والمدنالقلاع

.،عمواسبطاعون"سميماوكان-الصحابة-المسلمينقادةمننخبة

في،الاسكميةالجيولققائدبهفمات-وفلسطينالشامارضفيحلتنكبة

غنم*بنعياضواستخلف،)رض(الجراحابنعامرعبيدةابو-الشامبلاد

يلبثولم،الاردنعلىجبلبنومعاذ،قنسرينمنوالاهاوماحمصعلى

بخه.وشرحبيل،سفيانا!يبنيزيدومات،توفيصتىاياماالاجبلبنمعاذ

تللص*فيومات-يزيدعملعلىمعاويةالخطاببنعمرالخليفةفأقرحسنة

هـ")1(منهميحصلممنسوىالفاوعشرونخمسةعمواسطاعونفيالسنة

القلا!ببناءال!اببنعمرالخليفةبهامرماالوقايةاساليبومن

الزراعية-المناطقبيئةتلوثعنبمنجىلتكونالصحراءحدودعلىوالثغور

...والمستنقعاتوالانهار

عودهغذبلقدوالصحراءالحجازابناءمنالمجاهدينبأنلاح!حيث

الاهلة-الزراعيةالمناطقفيطويلةلفترةمنهثواعندماسحنتهمواصفرت

......والمسشنقعاتبالمياهوالوفيرةبالسكان

14هص!2-اليعقوبيتاريغ-اليعقوبى-)1(
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7العراقحروب

ههـابدأالعراقفيالمعاركمنسلسلةإلاسلاميةالجيوشخاضست

خالدغادرثمومن-الوليدبنخالدوتبعه-الشيبانيحارثبنالمثنى

الىاخرىمرةالقيادةوتركتالشامبلادفيالمسلمينجيوشلنجدةالعراق

-وهناكهناالحاسمةغيرالمحدودةوالمعاركالمناوشاتواستمرت-،لمثنى

.والشهداءالجرحىافىزتالمعاركهذه!وجميع

المعاركعلىيزيدبشكلوالجرحىالشهداءكثر-البويبمعركة،ففي

ودفنالجرحىاسعاتفيكبيراالمعركةفيالنساءدوروكان-السمابقة

اخوالحارثةبنمسعودوارتثالمعركةوطيساشتدانوبعد-إلتن!هداء

تضعضعحارثةبنمسعودوبأصابة-المسلمينقادةمنوجماعةيومئذالمثنى1

-:فقالمعهءمن

)1(مصرييهولنكمولا،اللهرفعكمرايتكمارفعوا-بكرمعشريا-

238صالعربايام-2)1(
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صمدالفذةوالتضحيةالساميةوالمعنوياتالعاليةالروحوبهذههكذا

.وعدداعدةتفوقهمالتيالفرسجيوشامام"لمسلون

المسلميناعلاممنالجرصىمنانالصماتالبويبمعركةاعقابوفي

-الاسعافاتتمعاتجدولم-حارثةبنومسمعودهلالبنخالدرمنهم

ناأوجيدةتكنلمالالسعافاتلاناما-ل!اعليتالتي"والعلاجات

بليغة.كانتإلاصابات1

للجرحى-قدمتالتيوالعلاجالالسعافاتماهيةعنالكثيرنعرفولا

والاعشابوالضماداتالتنظيف-تتعدىولابسيطةكانتبأنهالنظن؟واننا

واطباءوكهانعرافعنتوارلْهاوالتيبالناروالكي-وذكرناهاسبق!التي

!القبائل.

المثنىاللواءوحملالثقفيعبيدابياستشهادوبعدالجسرمعركةوإفيْ

ورجالههوويحول،دو!ميقاتلوالمثنىالناسوعبر-الشيبانيحارثة.بن

وبينهم.الفرسبيز

واثبتت-جرحتهرمحضربةذاكموقفهفيوهو-المثنىواصابت

....درعهمنحلقا"شيه

بعضفي"-طويلةفترةبعدهوعاش!-الجرءذلكمنالمثنىعولجو

تتحسنولمالطعنةتلكبعدمرضهاستمرقداخرىمصادروفي"!المصادر

أا(بأسابيعذلكبعديواستشهد

الت!فلقبلالفرسلملاقاهَتستعدالناسفيهاكانالتيالفترةتلكفي

المثنىمات-العراقالىوقاصابيبنسعدووصول-الق!ادسيةارض،ني

.الجسر)2(يومجراحاتهمنمتأثرا

ا.اصعمرحياة-شلبيمحمود-91(

237سالعربايام-)2(
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كما-ْالمصادربأختلافاختلفتحيث-الجراحاتأوتلكإلاصابةاين

اصابهلمرضتوفيانهأو-الاصابةتلكبسبباستشهادهكاناناختلف

قديكونالذيبالجرحمتأثراتوفيانفالارجهـح-بالجراحلهعلاقةولا

والاسعافاتالعلاجاتتغنولمجسدهفيتسمميةمضاعفاتالىمؤدياتلوث

له.قدمتالتي

المرزبانهبنوسعيدباسنادهماوعمرمجالدعنسيفعنشعيبوعن

ارسلها9التيالامداداتضمنمنالعراقا"لى.الاطبةأا(عمربعثقالوا-

ذلئهجاءالعراقفيالاسلاميةالجيولقالى)رض(الخطاببنعمرالخليفة

ضدللعربوالرجالالامداداتارسالعنيتحدثوهوالطبريتاريخفي

....العراقفيالفرس

فيذكرتوانماالامداداتهذهعنالرئيسةالمصادرتشرلمولكن

تمسه-الطبريتاريخعلىا/عتماداالاطبةهؤلاءالىالثانويةوالكتبالمصادر

هؤلاء!دالى-عنهاخذتالتيالمصادرولا-المصدرهذايشرلموكذا

كانوأوكيف-فعلواوماذا؟همومن-قلةجمعجمعهموقد-الاطبة

....السهامواخراجالرماحواصاباتالسيوفجراحيعالجون

نظريتحتوقعتالتيالمصادرمنمصمدراياليهيشرمالمهذا

الناكهمعالجةأوالجيولقمرافقةفيالاطباءتواجدعلىكدليللتكون

-فلان-تذكروهي-المصادربعضفياليهمالعابرةالاشاراتمنالمدنيين

كما-خاصةمنهموالرجاك-الاشخاصاتنسابفيالطبيبابنأو،الطبيب

)الطبيب،"يريدبنعبدة-وهوالتميميالطبيببنعبدةالىالاشارةجاءت

معالفرسوقتالالفتوحشهد-المخفرمينمنتميممنعليبنعمروبن

3:948الطبريتاريخ-)1(
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المرثيةصا!بوهووغيرهابالمدائنمقرنبنوالنعمانحارثةبن9المثنى

-:فيهايقولالتي،لمشهورة

قدماقوآبنيانولكنهواحدملدطاكهقيسكان،وما

)1(هجرية25سنةنحووتوفي

استمدطبيباكانوربماالمثنىمعالتميميالطبيببنعبدةكاناذن

علىاشرفالذيهويكونوقد"بالطبيب"لقبالذيوالدهعنالمعرفة

ينتظرسيراففياستقرقدوكانالجممروقعةبعدالمثنىجراحوتمريضعكج

سعد..قدوم

التيالجراحةانالرواةبعضويقول،خطيرامرضاالمثنىومرض

التشخيصذلكالاطباءبعضرفضوان،عليهانتفضتالجسريومجرحها

الجسرأ2(معركةعلىعامبمروريعتمدونوهموالتأويل

قدالجراحفانالثانيالتفسيريجوزكمامحتملالاولوالتعليل
وامتدتالجرحداخلوتقيحاتمضاعفاتحدثتقدولكنظاهريااندملت1

الجسم.واعضاءا!زةبقيةالىبسمومهاأوجمجراثيمها

العراقفيالمسلمينلج!ولقالعامةالقيادةوقاصابيبنسعدتسلمو

الشهيدوزوجةالمثنىاخو"المعنى"فيهاوكانالمثنىقواتاليهدوانضمت

الزو!وتكريماالاتكريمالنفسهسعدفخطبها-سلمىالسيدة-الراحل1

وتحريرالعربوكرامةالاسلامعقيدةاجلمنبنفسهجاهدالذيالراحل1

.ث!لارض

333صاليعقوبىتاريخ-اليعقوبى-*)1(

633البلاذري-البلدانفتوح-)2(

28صالنفائسدار-القادسية-كصالعادلاحمد
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زوجتهويتركالقائديقتلوعندما-القتالاثناءالعربعادةمنوكانت

الاجتماعيمركزهاعلىوحفاظألهاتكريمالنفسهالجديدالقائدي!بها

والسياسي.

الطبية.للخدماتمناسبامحلاالاسلاميللجيشالعامالقائدواختار

وتحميها!ترعاهاخيلامعهاووضعبالعذيبالمسلميننساءسعدانزلحيث

وبالام!نهالليثيعبداللهبنغالبعليهموامرالحريمكلحماةاليهموانضم

فيلؤكلطبابةامرأوجيشطبابةامرأول"الليثيعبداللهبنغالب"اعتبار

.)1(الحاضرالوقتفيلمسمياتنابالنسبة

النساءالثرفتصيث-العذيب-الموضعهذافيالاطبةانزلوربما

الجرحى.وتضميدالجرحىاسعافعلىالاطبةبمعاونة

الامراح!تاجكلماورسوخاعلواتزدادالمسلمينمعنوياتكانتلقد

العقيد!كانتالمعركةهذهافيالنصرانتقولاننستطيعوهناذلكالى

اداته.والتضحيةعدتهوالايمانركيزته

كفيفاكان)ص(اللهرسولصحابي.القرشيمكتومامبنعبدالله

تعالى:قولهفيهاللهانزلالذيوهوضريرا

2(كالأالاعمىجاءهانوتولىعبس"

؟اعمى.علىالجهادتفرضلااللهوشريعة

3(كالأصجالاعمىعلىليس"

العذريمنعهولمبمرهفقديمنعهلم-الايمانقلبهملاالذيعبدالله

القادسيةشهدعبدالله.الجهادعنيتخلفانمنالطبيالعذرولا-الرباني

94صالقادسية-كمالعادلاحمد-)1(

الاية2عيسىسورة-)2(

؟7/1الايةالفتحسورة-)3(
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الهـذيبعقلهيبصرولكنه-بعينيهيبصرولايرىلاوهو-كفيفوهو-

.للايمانتفتح

المقاتلين:احدقال

جردرعوعليهالاعمىلم!مكتومأمبنعبداللهالقادسيةيومرأيت"

.سوداءرايةوبيدهفها1اطرا

)1(؟عذركاللهانزلقداليسىلهفقيل

:قال

)2(بنفسيالمسلميناكثرولاكننيبلى-

وتضحيتمالقادسيةرجالعظمةعلىاخرىوشهادة-اخرىوحادثة

-:قيل-همتهموعلو

وه!وورجلاهيداهقطعتوقدالقادسيةيومرجلعلىالمسلمونمر

-:ويقولالارضيفحص

الصالحينوال!ثصداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهانعمالذينمع"-

.؟رفيقااولئكوحسمن

-:رجللهفقال

!.كاعبدا/للهياانتمن"-

-.:قال

!!)2(الانصارمنرجل-

(الرياءأوالفخرعنترفعابأسممهيفصحانيريدلاوهو)

188صالقادسية-كمالعادلاحمد-)1(

188صالقادسية-كمالعادلاحمد-)2(

19لأ
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لهاعمىرجل...وتضحيتهموعقيدتهمالقومايمانكانهكذا

حتىالرايةيرفعوهوولكنه-للقتاليخرجلابانمشروعسماويعذر

العالية.ومعنوياتهبنفسهالمؤمنينيكثر

اسمهعنيفصحولاربهنداءيلبيوهوالاربعةاطرافه.تقطعورجل

.ازروهواَالنبيناصرواالذينالانصارعمومالىينتسسبوانما

المشركينومن-وشهيدرثيثمنالفانالمسلمينمنقتلعماسيومفي

وميت.رثيثمنالافعشرة

-:توجيهاتهيصدروهوسعدوقال

كابدمائمفليدفنهمشاءومنالشهداءغسملشاءمن"

ظهورهموراءوجعلوهمفاحرؤوهمقتلاهمعلىالمس!لمونواقبل

الىالرثيثويبلغون.المقابرالىيحملو!مالقتلىيجمعونالذينواقبل

الشهداءعلىزيدبنوحاجبالنساء

يوم-التالييناليومينفيالقبوريحفرونوالنسماءالصبيانوكان

...ارماثويو!إغواث

وخمسمائةالفانفدفنالمعركةمنالثافياليوموهو،اغواثيوءوفي

بالعذيبالنساءمعسكركانالاخرىالايامعداانقادسيةاهلمن

ماسةالحاجةوكانت)1(متراتكيلوخمسةبنشوالجبهةخلف"

الشهداءقبوروحفرالجرحىبتمريضالمسلميننساءفقامت،رصكلالى

زوجقليلبعدفيهيدفنمنتدريلاقبراتحفر،المسلمةالمرأةلهذهجيب

فيقتلاهمالمجوستركحينفيشهيدانهياكفي،قريبأوابنيوأخأو

المعركة.ارض

9791أغسطس6-924صالعربى-كمالاحمد.د-)1(
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الاخرىالايامعداالقادسيةاهلمنوخمسمائةالفانفدفن

القادسيةبيننخلةاصلفيالشهداءوولاةالشهادةاهلوبعضحاجبفمر

جممفانتهىحملوهاذاالرثيثفكان.غيرهانخلةيومئذبينهماوليسوالعذيب

به-مايحي!يدركفأفه-كا!بليغةواناصابتهانأي-بعقلواحدمماليها

ظلها.الىيستروحتحتهابهيقفواانسألهم

محطةأوالوحدةاسعافموقع-بمحطةاشبهوظلهاالنخلةهذهفكانت

هذهخلدواالذينالجرحىهؤلاءومن.الحديثبالمفهوم-الخسائرجمع

-:بظلهامستظلوهويقولواخذبجيرايدعىالشجرة

أ؟(النخليجاوركلاالعذيبوبينقادسلوننخلةيااسلميياالا

-:فانشد-غيلان-يدممىثوربنيأوظبةبنيمناخربرجلوجاءوا

والرغلدو!كالمجمانيجعاوركجرعةبينخلةيااسلميياالا

-:قالحيثربعيلهيقالاللهتيمبنيمنجريحوانشد

الهواطلوالغيوثالغواديسقتكالعدىجرعةياالجرحاءنخلةالا

-:قطبةبنالاعوريدعىاخرجر!حوقال

النخلجرعائداكناففيزالولافانظريزلتلاالركباننخلةايا

-:التميميمالكبنعوفلهيقالرابعجريحوقال

منالنحلالمبناتالغواديسقيتبتلعهالعذيبدوننخلةايا

وهمالمسلم!ينمنالجرحىواقوالمعنوياتمن.عابرةلمحاتهذه

متقدآتضميدموقعأو-خسائر.جمعمحطة-للراحةالمحطةهذهفييمرون

افيوهم-الجروحتنظيفووبماواطعامهمواسقائهمالجرحىلراصة

تداوىليكملواوالنساءالاطبةيستقبلهمحيثالعذيبمنطقةالىطريقهم

55،3:551،:ئمالطبريتاريغ-الطبري-1()

نبتتان-والرغلالجمان
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البائسمصيرهمليلاقواالمعركةساحةفييتركوهمولم-واسعافهمجراحهم

.بالذاتالمعركةتلكفيالفرسيفعلكانكما

ظهربعدحتى-عماسيوم-امسصباحمنذللمسملمينيتحولم

المعركةساحةمنرفعوالقدشهداءهميجمعواان-القادسيةيوم-أليوم

االريروليلةعماسالايامفياما،شهيدوخمسممائةالفينالمسابقةالايامفي

الرحمنملائكةاستقبلتهم-الافستةمنهماستشهدفقدالقادسيةويوم

.مشرقوواديسابورخندقبيناخوانهمدفنهمحيث-والسلاأيالبشرى

كاالماءاوجمبة"الاداويومعهمونساؤهمالمسلمينصبيانخرجشقد

ويقضونالمسلمينمنرمقِبهمنيسقونالعشاءمعالعذيبمنفانحدروا

)1(المشركينمنرمقبهمنصكلى

الىتكونمااقربللاخلاءخليفةمحطة-العذيباعتباريمكنولهذا/

الحديث.المفهومفي-طبيةميدانوحدة-!نظومة

"اغواثيوم"الثالثاليوموفي

والجرحىالقتلىمنالصفينوبينمواقفهمفيوالجيشان،الناساصبح

منالافوعشرةالمسلمينمنالفان-اخلائهممنالطرفانيتمكنلمممن

منويبذلنويمرضنهمبالجرحىيعنينالمسلميننساءثكانت-(الفرس

التمريصْباعمالويقمن-جراحهمالاموينسميهمعنهميرفهماالعناية"صنوف

فكانمنهنكبيرةباعدادالحاسمةالمعركةهذهفياشتركنفقدوالتطبيب

)2(التاريخكتبوخلدتهالشعراءسجلهكبيرفضل9لهن

المسلمين-نساءمنفانحملةامرأةالمحركةلهذهشاهدةقالتوقد

معالقادسيةشهدنا"الحارثبنهمامازوجة"كثيرأم"وهيالمجاهد.ات

691مىالقادممية-كمالعادلاحمد-ا)1(

131،127صعمرحياة-شلبيكحمود-)2(
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علينافحددناالنزالتوقفنعنيالناسمنفرغقداناتانافلما!!زواجنا

،ورفعناهسقيناهالمسلمينمنكانفماالقتلىتينااَثمالهراويواخذناطيابنا

.به)1(ونصرفهمفوليهمالصبيانوتبعناعليهاجهزنا،الم!شركينمنكانمموما

واشاراتنصرصمنالحوادثهذهفيماوردبعضاخذنافاذا

وبعضوالنساءالصبياناعتبارلامكنالحديثةبتطبيقاتنا:وقارناها

بهـهومنوالجرحى-الشهداءيفرزونالذينالنقالاتحملةهم"الرجال

اوزارهاالحربتوقفانبعداعمالهمينجزونوهم-الرثيث-!رمق

وبعضوالنساءالصبيانفينتشرالمعركةساحةمنالمقاتلون*وينسحب

الرثيثويحملون-الثرىعليهميواريحيثالىالشهداءلنقلالرجالط0

النساءمنوالممرضاتالاطبةحيتُلاستقبالهمالمعدةالخيمالىوالجرحى

بهم.والاعتناءومداواتهملإسقائهم

محط!ةأووحدهاسعافموقعأوخسائرجمعمحطةهوالنخلةوفيء

ميدانوحدةمقرالعذيبمنطقةاعتبار!كنوبالمقابل-متقدمة-تفسيد

للجيش.الطبيةالخدماتمقروفيهاللجيشالاداريةالمنطقةأوطبية

عمرالخليفةامرالتيالثغوراعتباريمكنناوالمنطقالسياقهذاوعلى

عسكربةمراكزوهيالخلفيةالقيادةمحطاتبا!اباقامتها)رض(ال!اب.لن

المواصلاتظوروعلىتسميطر!مةسوقيةمواقعفيالنظاميالجيشءننابتة

شعبارةاقامتهااولفيوكانتالمفتوحةبالبلادالخلافةمركزترب!والتي

مهمة.مدنالىالزمنمعتحولتثمالجندلاقامةعسكرية-ثكنات

المراكزصولالكثيرالشيءالتاريخكتبتذكرلموانسلأكيدوبكل

لمعالجةالاشكالمنبشكلطبيةمراكزتواجدتوانفلابد-قيهاْالطبية

معالجةوكذاالجراحاثارمعهمنزمنممنْالجرحىعلىوالسهرالجند"لمرضى

113صعمرحياة-شلبىمحمود-11(

\"7
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الىينظونالذينالجرحىعلىوالاشراف-واطفاالمعوائلهم

الخلفية.المحطات

النساءتجمعومناطقالمعاركساحاتبعدتانبعد-المدنهذهنشأت

المواصلاتظوطدوروان-والطبيةالاداريةالمناطقفي-والاطفال

ومعالجةالتنظيمواعادةللراحةخلفيةقاعدةللجيشلؤمنالتيْوالمعسمكرات

ثاكنة--ومفردها-الثكنانشاءفكرةبرزتوهكذاوالمرضىالجرحى

الراشدونالخلفاءف!ابدأالتيالمراكزوهيالكافوسكونالثاءبضم

.العباسيونتبعهمثمومنوالامويون

راحتهمولتأمينالزاخرةجيوشهملاقامةمتعددةكمعسكراتبدأتوقد

.الاسلامصدرفيعليهاالاستيلاءتمالتيالمناطقولحماية-

البصرة

بنعمرالخليفة!داهـفي4سنةشوانبنعتبةالقائدبناها

.)رض(ال!اب

الكوفة

بنعمرالخليفة!داهـفي7سنةوقاصابيبنسعدالقائدمصرها

.)رض(ْالخطاب

القسطا!

ال!اببنعمرالخليفة!ذهـفي22سنةالعاصبنعمروْاسسها

القيروان

معاويةالادويالخليفة!دفيص45سنةالفهريفافعبنعقبةبناها

.سفيانابيبن

الموصل

ال!اببنعمرالخل!فة!دفيالاازديعرفجةبنهرثمةاختطها
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القديمةنينوىمدينةيقابلممادجلةمنالغربيالجانبهـفي02سنة)رض(

والتيالثكنهذهجميعجاءتوهكذا.)1(الامويالعهدفيوتوسعت

مقرالتكونالعسكريونالقادةوانشأهابناهامهمةمدنابعدفيمااصبحت0

لمرضاهمومنتجعاومستقراجيوشهمتنظيمواعادةجندهملراحةخلفيا

حروبهموجرحى

منبيلواانالىالنقاهةودوروالاستشفاءالعلاجفيهاينالون

."اخرىمرةال!ادالىليعودواجراحاتهم

)رض(ال!ابينعمربالخليفةدفعتالتيالمهمةالعواملواحد

تتفشىانتخوفانهالاخرىالاسبابالىاضافة-المعسكراتهذهلاقامة

ناهـا7سنةرأىحيث-اليهمالعدوىوتسريالتودبينإلامراض

عنفسأل-الوا!اوتغيرتاعضاؤهاوجفت-بطونهارقتقدالعرب1

سعد.الىفكتب،االواءبوخامةتأثرواقدانهم،لهفقيل!السبب

بينىليسبحريابريامنزلافليرتادوارائدينوحذيفةسليمانابعثان-

.)2(جسرولابحرفيهوبينكم

الصحيةالوقايةاساليبمناسلوباحدثالىرائعاالتفاتاهذاأليس

اعتادالذيالعربي(البدويصحةعلىوتأثيرهاالبيئةتلوثمن!الاحتراس

اوبئةشبع!داهوا!اونقاءارضهاورحابةاف!اوسعةالصحراءشمس

الجديدةالاراضيتعممعندماالجيولقانوبخاصة-هوائهاوتلوث/المدينة

منفيهايتواجدوما،الصحراءههـواءعناعتادوهعماكليتغيرفيهااوما

بالجيولقتفتكقدمعديةوامراض-وحشراتللامراضناقلةحيوانات

.الاعداءاسلحةبهاتفتكمااكثر1

قنديالمسمربكرابىبنمحمدالبلدانوكتاب،4صالموصلبلدية-11(

العباسيةالدولةفيالجندية-ثابتنعمانركنرائدالمرحومالشهيد-!2(

402ص2بالاثيرلابن-الكامل-17ص
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والعباسيةالامويةالدولتينجيوتةلىفىالطبيةالخدمات

الأسلاميةالجيوشتضاعفتوحيثالراشدينخلافةاواخرفي

الارصْىلتحريرالمتلاحقةالمعاركتخوضوهيوشمالاوغرباشرقاوامتدت

نورهاواشعاعالاسلاميةالعقيدةونشرالمستعمرينادناسمنالعربية

الضيرةأواس!نورهاعمانبعدالعربيةالجزيرةتخومخارجالمسماوي

العربية.

تنظيمدخلالعباسيةوالدولةالامويةالدولةوفيالفترةهذهفي

الأسسعلىونظموالمسؤولياتالواجباتووزعت.ثابتةاسسعلىالجيولق

الاتية:

الخليفة.بعدويأتيللجيمثقالعامالقأئدوهو:الجيشام!ر

عندالاميرعنوالانابةالمسؤلياتيتولىالذيوهو:الاميرخليفة

العامالقائدنائبمنصبوهؤاستشهادهأوجرحهأوغيابه

اكثر.أوكردوسينتجمعقطعةيتولىمنوهو:التعبئةامراء

12"ة
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سايا.عدةعلىيحتويوالكردوس:يسالكراثامراء

.(الاعشار)الحظائرمنعدةامرتهمتحتتكونمنوهم:لعرفاء5

الحظائر.امراءوهم:الاعشارامراء

الاداريهـةللخدماتتكونوقدللجماعاترؤوساءوهم:اءالنقباا

الادارية.موغير

لنزولالموافقة-المواضعيرتادالذيوهو-الرائد:الرواد

1الجيش.

:الوازع

:السعاة

124صاسلفناكماالطبريذكرهمحيث-الجرحىلمداواة:الاطباء

.انذاكعددهملقلةقلةجمعوجمعهم-بالاطبة

الاطبةهؤلاءتهواجد"علىومؤكدةواضحةاشارةفهيهذاومع)

في؟استخدموهاالتيالاساليبيذكرلموانالاسلاميةالجيوش!لرافقة

وتوارثوهتعلموهعماتخرجلاتأكيدوبكلولكنالجرحىواسعاف،لعلاج

القبائل.وعرافاطباء-عن

وحفظها.واعدادهاالادويةلتركيب:الصيادلة

تحملالتيوالبغال.الفرسانيركبهاالتيالخيللمداواة:البياطرة

.)1(والجرحىوالنساءالعيالمحاملتنقلوالتيالسيارةافيالمشا

علىوصبرقوةمنالالمااثقاالمحملفيالاساسهيالتيوالجمال

وان.القادسيةايامالذهبمنبحفنةتباعالناقةوكانتوالعطشالجوع1

123صالعباسيةالدولةفيالجندية-ثابتنعمان-!ا(

ا؟ا
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-الحرباعمالعلىيتدربنكناميةبنيونسوةالاسلامصدرفيالنسوة

ويعتنينالمرضىويمرضنالادويةالمويحملنالجرحىيضمدناللائيومنهن

.الانالممرضاتتفعلكمابصحتهم

الطعابمالمويعددنبينللمحارالماءينقلنفانهنفحسبهذاليس

ومنانسحبوااذابالعمدوالرجالالخيلوجوهويضربنالمقاتلينويشجعن

.)1(القتالييباشرنفا!نالحاجةمادعتواذاثم

العصراواخرفيالعيونوطبوالجراحةالطبفيالنساءشهيراتومن

.اودبنيطبيبةازينبالطبيبةالامويالعصروأوائلالراشدي

بمداواةاشتهرتوانبالعكجخبيرةالطبيةبالاعمالعارفةكانتوقد

ومش!هورهـالجراحاتبمعالجةواطلاعواسعةمعرفةعلىكانتفأنهاالعينآلام

.العرببين

-:قالانهجدهعنابيهعنكناسةعنالاغانيصاحبنقلوقد

ثبمفكحلتنياصابنيكانرمدمنلتكحيلياودبنيبنامراةأتيت-

قالت:

تمثلتثمقليلافاضطجعتعينيكفيالدواءيدورحتىقليكاضطجع-

-:الشاعرقول

زينباالناءىعلىآوفىبنيطبيباررولمالمنونريبامخترمي

-:قالتثمفضحكت

الشعر؟هذاقيلفي!مناتدري-

لا!:قلت

دوآبنيطبيبةزينبوانا-فّي:قالت

بكر-ابىسيرة252صالعباسيةالدولةفيالجندية-ثابتبن-نعمان)1(

117،118،135ص

122

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قاله!مناتدري:قالتثم

:لاقلت

.)1(الاسديسماكابوعمكقاله:قالت

ودارللمرضىالبيمارستانانشأالذيهوعبدالملكبنالوليدوان

الفتوحاتكثرتهذاالوليدالخليفة!دفيبانهعلمنامافاذالضيافة9

الجيهـولقوسارتالامصارلفتحوغرباشرقاالقادةوانطلقإلاسلامية

فيلتمتدطارقجبلمضيقوعبرت،الصينتخوموصلتحتى،لاسكمية

الاهتمامالىهذهالفتوحكثرةالزمتوهكذا-ووديانهاالاندلسسهول

المستشفىببناءالاهتمامكل!تمالخليفةلاجعلتممابالجرحىبالعنايةالكبير1

الامصار،2(بقيةفيالاخرىالمستشفياتوربمادمشقفي،لرئيس

ممأوالتبيينالبيان"كتابهفيروىقدالجاح!بانالمصادربعضفيوجاء

وضعمناولكانالحجاجبأن-الاشارةهذهالىالاهتداءنسشطعلموان

.)م(الجرحىلنقل/المحاميل

-:الشامامصارالىكتبعبدالعزيزبنعمراالامويالخليفةانويروي

فالجبهمنأو،مقعدأو،الديوانفياعمىكل،اليارفعواان"

لكلفأجر،اليهفرفعواالصلاةالىالقياموبينبينهتحولزمانهبهمنأو

،.)"(بخادمالزمنيمناثنينلكلواَمربقائدأْعمى

والمعوقينوالمقعدينالعجزةالىمثاليةانسانيةورعايةرائعالتفاتهذا

57ص!2النساءاعلام-كحالةعمر-)1(

166،133صابالانباءعيون-اصيبعةابىابن

116صالعربيةالحضارةاصالة-معروفناجى-ا)3(

؟23ص2بوالتبيينالبيان-الجاحظ-

154صعبدالعزيقبنعمرسيرة-!4(

344صالعربيةالحضارةاصالة-معروفناجى

3؟ا
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هؤلاءمنالكثيرانوحتما-عبدالعزيزبنعمرالمصلحالخليفةبهااخذقد

فيالاسلاميةالعربيةالجيوشخاضتهاالتيالخربضحايامنهمالمقعدين

عاجزينولكلبقائداعمىلكلالخليفةيأمرانجعلتالامويةالدولةصدر

انجازفيويسماعدهماحاجاتهماوقضاءخدمتهماعلىيسىهربخادم

وسكناهم.لمعيشتهمالكاملةالكفالةالىمنهاهتمامااليوميةمتطلباتهم

كنوقد)الجيولقمعالنساءخروجعادةبطلتالفتوحوباتساح

الجرحىمعالجةاصبحتثمومن(الجرحىبعنايةيقمنالجيشخروجعند

)1(الغرضلهذامتخصصةخاصةجماعاتواجباتا!ن

من-المتخصصةالخاصةالجماعةهؤلاءعنالكثيرالشيءنعرفولا

أو-الجراحيضمدونأوالنزفيوقفونوكيفيعملونكانواوكيفهم

اخذواانهمتكيدوبكل-والتلوثالجراثيمعنهايمنعونأويعقمو!ا

ثم!ومن-وكهنتهموعرافهمالقبائلبينمعروفةكانتالتيالاوليةبالمبادىء

.الاسلامبهاامروالتيوكيهاالجروحوغسلوالنظافةالتطهيربوصاياأخذوا

الاخرينوتجاربالخاصةوتجاربهممعارفهممناليهااضافواثمومن

الجروحمعالجةفيالعلميةوحيلتهمالاطباءاطكعسعةعلى:مثالاونضرب

الذيالدمشتيالحكمابيبنالحاكم-الطبيبعن-يروىبماوالنزيف

قدبحجامفمرادمشقشوارعفيوابنهسارانه-الامويالعصرفبعاش

استنفدوقدشديدانزفاذراعهمنالدمينزفرجلوامامهالناسعليهاجتمع

الرفائداستعمللقد-يتوقففلمالدمايقافءفيحيلةكلوغيرهالحجام

....الدمينقطعفلموالوبر-العنكبوتونسيج

وغمسهاالرفائدفوقهاولففستقحبةنصفاخيراالطبيبواستعمل

بعفالفستقةنصفوسقطتالنزيفوانقطعالثانياليومالىالباردالماءو؟

13سالعباسيةالدولةصدرنيالعربىالجيش-)1(
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مهارةتلاظالقصةهذهوفيالجسمبناهالذيالنسيجوراءهاتاركةايام

اساليبواستعمالالنزيفوقففيالجيدةوالحيلةالعصرذلكفيالاطباء

.اصيانا)1(اليهايلجأتزاللا

مقاليدالعباسيةالدولةوتسلم-الامويةالدولةنجمافولوبعد

ومركزأ-والاسلاميالعربيللعالمعاصمةدمشقبعدبغدادوغدتالخكم

اختصاصا!م-وتنوعتالاطباءعددوكثر-والعلميالحضارفيللاشعاح

اليهاوالاضافةوترجمتهاونقلهابالعلومالخلفاءواهتمام-مهاراتهمشازادت

والمعتصم--والمأمونالرش!يدوهاون-المنصورجعفربأبيابتداءً

...والمقتدر

تلكوشلمت-والمتخصصةوالخاصةالعامةالمستشفياتوانشئت

والاعتناءالمقاتلينبصحةوالاهتمامالحسمكريةالطبابةالعلميةالهضة

والمصمابين.بالجرحى

الجرحىلمداواةالاطباءمعهارفقواجيشاجهزوااذاالعباسيونفكان

واعدادها.الادويةلتركيبالصيادلةمعهوارفقواوالمرضى

منكانوحدهابغدادفيانحتى-جداعظيماالاطباءعددوكان

ومن.طبيبأ086للهجرةالرابعالقرنأولفيالمقتدرخلافةفياالاطباء

جميعفي4ويرافقمقاماذامعهيقيمبالجندمختصهومنالاطباءهؤلاء

علىيحملو!اسيارةممستشفياتالعباسيللجيشوكان.وخدماتهاسفاره

ارتحل.أوحلاينماوحروبهتنقلاتهفيوترافقهوالبغالالجمال

يحملهمستش!مفىالسلجوقيمحمودالسلطانمعسكرفيكانفقد

الاطباءطرائف،التكريتيعباسراجى-)1(

36ص7891
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.تو!وا)1(حيثماالعسصكريستصحبجمك)04(

الملحمةعنمفصلهـةحوافىثسردتالتيالتاريخكتباشارتكما

البغالتنقلهاخاصةمحاملهناككانتبأنهعموريةمعركةفيالبطولية

)2!الجرحىلحملمخصصة

الرجالةأووالمشاةالفرسانمنيتألفعامبوجهالعباسيالجيشوكان

كمانكما-والعيارينوالدبابينوالزراقينوالنفاطينوالنشايينوالمنجنيقيين

كانكما..والبياطرةوالاطباءالمهندسينعلىشمولهالجيشتنظيماتمن

اختياربعدوتقررالعسكريةللخدمةالجندبصلاحيةكبيراهتمامهناك

)3(القادةكبارمنجماعةعليهيتنرفدقيق

الاسلاميةالجيولقمعالاطباءخروجعلىوبراهينادلةجاءتوقد

بالحديثينفردولمالتاريخكتببطونفيمتناثرةوطرائفقصصهيئةعلى

.خاصكتابأومعينمؤلفعنها

معالاطباءخروجعلىالتاريخكتبتناقلتهاالتيالادلةهذهومن

كانحيثومهارتهمالطبيةوالعلومبالمعرفةوتضلعهمالاسلاميةالجيوش

الىيضاف-والجراحةالطبفروعباكثرملمينالسابقةالحصورفيإلاطباء

...واديب"وفقيهُ""فيلسوففانهذلك

أفهالغورالىينتميوكان-السمرقنديالعروضينظاميحكىفقذ

السلجوقيكاسنجرالعالمسلطان"جيوشبينهـموقعة547سنةوقعت

222صابالاطباءصلبقات-اصيبعةابىابن-)1(

274صابالاعيانوفيات-خلكانابن

164صالعباسيةالدولةفيالجندية

274صالعباسيةالدولةنيالجندية-)2(

ص.36!،الاسلامتاريخ-حسنابراهيمحسن-)3(

1،،13صالوزراءتاريخفيالامراءتحفة

126

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الضورعلىدارتقدالدائرةوانالغوريالحسينعلاءالدينوجيوش

واضطهادهم.وحنقهمالسلاجقةلحقدتعرخ!صواالذين

فيالسلاجقةافظارعن-الطبيب-العروضينظامياختفىوقد

عقلهعبرثم-دارهفيالعشاءلتناولالاهالياحددعاهحيثصهراةمدينة

انهاوقال-وسورهبهجتهمصدركانتوالتيالوحيدةابنتهلمرضحزنه

وقدقواهاتخورحتىالدممنمناخمسةأوعشرةتنزفالحيضايامفي

ناوقال-جدوىدونولكنعلاجهاتولواالذينالاطباءمنكثيرااستشار

علياولخرنزفتركوهواذا،االاوزادبطنهاانتفخالدماوقموااذاالاطباء

.للهلاكوتعرضتالهزال

الىالحيضيدودحينيخبرهانالرجلالىعروضيظاميوطلب

كاملا)1(شفاؤهاوتمعلا!اتولىثمومن.ابنته

-:شيئينعلىلابرهنالقصةهذهواورد

المتحاربةالاسلاميةالجيولقفيالعسكريبنالاطباءتواجدعلىأولهما

فيوحتىالزمانذلكفيومقدرتهمالعسكرلبنالاطباء!ارةعلىوثانيهمما

معارفهم.دائرةنطاقخارجتعتبرقدوالتيالنسمائيةالامراض

يخرجونأوجيوشهميعدونعندماالعباسبنيمنالخلفاءوكان

ومعالجةالاجنادقادةوعلاجلعلا!مالاطباءمعهميخرجلقيادتها

...ال!جرحى

اضدىافيانهوالسيرالتاريخكتبتناقلتهاالتيالقصةهذهومن

طبيبطلب-الاناضولبلادوفي-الرومبلادالىالرشيدهارونكزوات

دسارمنقريبااصبحوالذيجالينوسقبريزورانللجيشالمرافقالخليفة

لحمايته.فارساخمسمينمعهوارسلالخليفةلهفاذنالجيش

517،518صب،الاسلامتاريخ-حسنابراهيمحسنالدكتور-)1(

!؟ا
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فارسبلادفيوهوعسكرهفيالرشيدهارونالخليفةكانعندماوكذا

ولمالاطباءحولهفاجتمعالمرضعليهثقلوقد-فيهماتالذيالمرضومرض

بنبختيشوع)1(جبرائيلفيهموكانمنهيأسهمواظهرواسبيكًلانقاذهيجدوا

وقادتهمعالجيشىالاطباءعلىخروجبتثاودليلواضحةاشارةهذاوفي

.للحربيخرجونعندماوملوكه

طريفبنالوليدبقيادةشوكتهموقوتالخوارجدعوةاشتدتوعندما

وقدعليهالتغلبفيالعباسبنيقادةمنالكثيروفشلالخوارجازعيمالشاري

..شملهمويشتتبهميفتككانفقدالعكس!حصل

مزيدبنيزيدالعربيالقائدالرشيدهارونالخليفةانتدببعدهاو

1الشيباني.

التقى-م597اهـالموافقعام/97رمضانشهرمنخميسأولوفي

القائدانتبالىزمريرونزالعنيفقتالوبعد.شيباناَلمنالخصمان

الخوارججيشعلىالعباسيللجيشالنصروكتبالوليدوقتليزيدوانتصر

ابنهوفيهمجيشهجرحىجمعانالعباسيالقائدبهقا!عملوأول...

رأسمعهموارسل-بغدادالىقبله"جميعاوارسلهم(يزيدبناسد)

.")2(منتصراَبغدادودخلبعدهمهووتوجهالوليد

الاسبقيةواعلائ!المعركةبجرصىالاهتمامعلىاخردليلوهذا

كانتالتيالمستشفياتفيومعالجتهمبسلاملايصاالمالعاصمةالىبالاخلاء

.انذاكبكثرةمتوفرة

استخدممنأولإانهازيالراعنيذكرمماالحروبوجراحةطبومن

منوأولالجروحبخياطةالحيوانات"مصارين"وامعاء"الجرحلمفتيلةث!

561ص!2الرشيدهارون-الجومردعبدالجبارالدكتور-11(

04هص2بالرشيدهارون-الجومردعبدالجبارالدكتور-)2(
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)1(الجروحمراهمفيالابيضالرصاصاستخدم

يبقولموالزادالمالوحملالافشين)3(خرج،)3(بابكحربوفي

وصملالمتطببينسعهواخرجللجرحىمحملظيهوضيمالابغلالمعسكرافي

)4(اليهيمحتاجماوجميعذلكوعروالسويقالكعمكمعه

جماجاءقدكانالتيبالبغالالافشينوبعث-الحربوقفتانوبعد

ولاالحجارةمنوهنبهكانومنالجرحىفيهافجعلت،المحاملوعليهامعه

)5(المشيعلىيقدر

الخدمات/اعدادا(لىصريحةونصوصواضحةاشاراتايضاوهذه

مسبقاالعدةواعدادوترحالهاحلهافيالاس!لاميةللجيوشالمرافقةالطبية

تتوفرحيثالامينةالاماكنالىاخلاؤهمثمومناسعافهمبعدالجرحىلنقل

فيجاءومماا!مواسعاعلا!ممنالمتمكنةالطبيةوالخدماتالراصةفيها

61(الطيفوريبنزكرياصدثني،ابراهيمبنيوسفقال-التاريخكتب

-:قال

جميعبأحصاءفأمربابكمحاربةفيوهومعسكرهفيالافشينمعكنت

اليهذلكفرفعمنهمرجلكلوصناعةوحوانيتهمالتجارمنعسمكرهافيمن

-:ليقالالصيادلةموضوعالىبالقارىءالقراءةبلضتفلما

فامتحنهم.فيهتتقدممااولىعندىالصيادلةه!ؤلاءاضب!زكرياأبايا-

278صفروخعمر-)1(

العبا!مميةالخلافةعلىفارسبلادنيالمنشقيناصد-بابك-)2(

عليه.وانتصربابكوحاربفيهااشتهركثيرةحروبلهمشهورعباسىقائد-)3(

9:14الطبريتاريخ-الطبري-)،(

الشاقوالمسيرالطريقحجارةبقصد-الحجارة-)5(

العباسي.العصرنيبغدادنيومعروفةطبيةومواتفشهرةلهكانتطبيب-)6(

912
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فقلت:لهدينلاومندينلهومنغيرهمنالنامحسحمنهمنعرفحتى

المأمونعلىيدخلكان7الكيميائيلقبوهيوسفانالاميرالمهااعز

الكيمياءفيليسيوسفياو!حاث:يوماله!قاليديهبيينويعمل!جرا

!إشيء

له:فقال

!الصيادل!الكيمياءافةأصاواالمؤكلتيخماا!يرياني

؟ذاكو؟جمفويحك

له:فقال

الاشبلماءمننتبثاانسازضه5يط!بلاالسيد!لازيان:أ؟هـهـ*باأ،؟!يا

الاشياطمنشيثاا"ليهدفعأشعندءراز*اخبرهالال!نلماثكندع؟ان

يضعانالمؤمنيناميررأىفان.طلبتارزياهذالهوهحالعندةا)تؤ،

فليفعل.ليبتاعهاجه!افي4ان!حصإذاالىجما"4يوص"شيعرفأ!لأاسيا

.المأهـونلهفقال

!(،!قطجخا)رهـهواالاوفتزلمى--

منجهـماعةالأمونروجهاصسلاماوردينةمنتقربضيصي(و؟-قثلستاأ

الرسلمنالثمنواخذ-عندهانهذكرفكله!م(سقطبث!)عنا!همررصأالرلى-ل

حانوته.ن3!-يرخااليجكلم9عود

البذورببعضاَتىمنفشهم4هـءصافباشياءالمأهـونالىفصاروا

فاستحنسن-بوبراتىو"ن،حجر4بقطصآتىمنومنم

الكلبةبنهرالمعروفةالتهرعلىضيعةواقطعهتمسهعنيوسفلضحالمأمون

محنةبمثلالصيادلةهيؤلاءيمتحنانالاميررايفان.ورثتهايديفيفهي

لأ--!.كافليفعلالمأمون

.ب!ا
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منخوامنهافاخرج"شتيهالاسرو"دفاترمنبدفترالافشينفدعا

.الاسماءبتلكمسماةأدويةمنهميطلبكلنالصيادلةا"لىووجهاسماعنتر.إن

ودفعا)رجلمنالدراهمواخذمعرفتهاادعىوبعضهمانكرهافبعضهم

كتبحصْروافلماالحميادلةج!ميعباحضارالافشينفامرحانوت!منشيئااليه

ونفىعسكرهفيبالمقامفيهالهماذنمنشوراتإلاسماءتلكفةانكرفى. معر

بنفيهمالمناديونادى،االمقافيمنهملاحدن6يأشلبمالمعس!رعنامباقير

المأءونبانالقصةهذهوْتوكدمعس!ره)1(.في"خهموح!دروندمبأباصةش

فعلوكذامعمصكارةفيالعميادأ-"4ف!ا!حن3ضا-ئم+98هـ-4316ررف

المعتممء

فيالاطباءتواجدءلىل!دللطرافةهـقشب!!هـاءلىال!سةهذهتور!ش

وهوالطيفوريرْكرياابيمئل؟ضبجبرةحخاصةا:-ثدطإافئههـ؟/فياطعمس-يمس

سيرتهوا)طبوايىاصاريخاكنبتناقلتواكي!إ.ن،الشئةرراد1إضبا:مز،

اخركبيرعددتواجدءلىيؤكداكعالمالطبيببتواصهـهذاشومحلرالفهثحياته

عمله.فيوبراعةةتضل!!!ومنهمابى:ثرأ!باءان5

بمراقبتهموالاهتمامالمعسكرفيادلةالصبلوإ-نجد-لىْاخردليلوهذا

يمكنلاوطبعا-الادبيوالتزامهاالمهنةأعموللجهلىمز،ونفيرهـحالسبتهم

مناكبرعدديتواجداندونالصيادد"ءقكب!!ممددهكأ!يتوا"دان

اليد.بحشاعةأسا!ا؟ضا؟االاطباء.والجراحب؟ضا

2:29الانباءعيون-اصيبعةابىابن-)1(

74صالاولىالطبعةاءالاط"طرائف-التكريتيىعبا!!اجص!الحكيبم

92صه.؟س،خعمبى،
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والعربالجراحة

سشمر:صراعفيبكامل!اوالحياةهذهارضناعلىالخليفةبدءمنذ

صةمنالانس!اناخيهمعوالانسان...بعضهـهامعالوحوش

لمعالجةمعينةمعرفةيستوجبمما..أخرىجهةمنالمفترسةالوحونقومع

خياطةأوالنزيمفلقطعأوالالملتخفيفالصراحذلكأوالنزاعهذااثار

...جر!

جراحة-أوالعأمةالجراحة-اساليبهااولىفيالجراحةنجفأتوهممذا

...الاوفىبالمعنيالحرب

مستمرصراحفيكافتوقبائلهاوعشائرها-القديمةدولها-والعرب

المتواصلاوالنزاعالصراحهذاومنبعضهاومعاعدا!!امعمتواصلوشو

الجراحلهذهالعلاجاستوجبمما....والقتلىالجرحىكئرالدائموالغزو

...لعرب11اليدصناحبررهناومن-الالاموتخفيفالنزيفوقطع

ربما...الاطباءافيهبرزالذيوالنبوغبالعددليسولكن-الجراحون

الذينوالاحبايق-والغساسنة-الرومانبج!يرانهملتأثرهمذلكسببكان
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تحرمقريب!ةعصوروالىالكنيسةوكانت-المسيحيةالديافةاعتنقوا

....نسان2الاجسم،منالدمواخراج-الجراصة

مقالعرببهازامتاماوبخاصةالترفعمننوعانه-الئانيوالسبب

منوتقليلمالاولىايامهمافيالجراح!ةعقيترفعونجعلهمواقمةشموخ

عندهمفكانالطباما-يدويةصناعةيعتبرو!اكانواا!مالىيرجعشأنها

اليد)1(منمنزلةاعلىلأوالعقلالعقلنتاجمن

فردوس"كتابهوالعربيةباللغة5تبتالتيالطبيةالكثنباقدمفمن

الجراحة.عنفيهتحدثفق!واحدأجزءاًخصصوقدللطبري"الحكمة

افيانواعاوبشتىالجراحةفيمهمةمعلوماتالىازيالرااشاروكذا

فيهشتحدثالذيبالقدرليسولكن"الحاوي"الطبيةموسوعته

فروعوبقيةالمعديةوالامراض-والصدر-والعيونالباطنيةالامراض

الطبية.المعارف

فضلوان")2(المنصوري"كتابهمنالسابعةالمقالةاختصتوكذا

الىيرجعالوسطىالقرونفيالجراحيةالعملياتفيالشعرخي!استعمال

.)3(الرازي

اخرعلمويزدهريتطورلمماوتتطورتزدهرانللجراحةيمكنولا

ه!والعلمهذاعلىكبيرفضلللعربوكان-التخديرعلموهو-لهاملازم

العملياتفيالعامْ(المخدر)المرقداسمعليهواطلقوا-الاهميةغايةفي

الجراحية.

123صالعربعندوالصيدلةالطب-خليلياسيند-)1(

ص،12العربعندوالصهـيدلةالطب-خليلياسيند-)2(

جروحمموخياطةوحروبهممنازعاتهمنيالرحلالعرب-البدويقاللا-)3(

الشهـمرذواتفتياتمرؤوسمنيقطمونها-الشعرخيومليستعملون

.الجراحتلكبهايخبطونحيث(الطويل
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بمنرحيمامفعولهفيصادقانوعهفيفريدأالعربيات-أ-يركانوكم

والافيونإلمحشثركاالمخدراتالجاهليةفيالعرباستخدمةغد)1"يتناوله

المخدرةالاسفنجةاخترعراالذينو!م(س!يامينهيو)الحسناوست3والزؤان

خالص.عر!يفنهووانماقبلهممعروفةلمْنكنوالتي

والافيونالحهـشيشمنعصيرفيالاسفنجةهذهتوضعكانتحيث

ثانيةاستعماالااريدماواذاالشمسفيتجففثمالحسنوستوالزؤان

المخدرةالموادالمخاطيةالافسجةفتمتصالمريضانفعلىوتوضعتزطب

.)2(الجراحيةالعمليةاوجاعمنيحررهعميقنومفيالمريضويذهب

.الجروحخياطةفيالحيواناتامعاءمنالمصنوعةبالخيو!واستعانوا

وينظراوربافيمحتقرةقمسهاالجراصةكانتبالذاتالوقتذلكفي

الحلاقين.قبلمنتمارسمتروكةوهي-مقيتةظرةالجراحببنالى

مجلساصدرم1613سنةففي-الجراحةتعليمتتحانتىالطبيةوالمدارس

الجراحةتعليمإهمالالطبيةالمدارسعلىيفرضقرارا(البابويتورس)/"

قائماالطبمنقسمابوصحفهاالطبيةالرراحهةيحترمونالعرب/كانحينفي

)ص(الكريمالرسولبهاواوصىدقيقافه!ماالاسلامروحفهمواانبعدبذاته

.عدةمناسباتفي

اجدىالحالاتبعضفيالجراحةانالتجربةبطريقالعربوع!رف

الجرا!أ3(بالطباهتماصممنيزيدواانجعلهممماالداءحسمافيوسيلة

العمللميسرممالهوتقديرهمكعلمبالتخديرمعرفتهمعمقومن

927،028الغربعلىتسطعالعربشمس/هونكةزنجغريد-)1(

.همىوشخصياتمذاهبالعربىالطباعلاممن/التوانسيالفتوحابو-)تم(إ

الاطباءطبقاتفيالانباءعيون

13)
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ساضدتالتيالمهمةالعواملومنالجراصةعلمتطورفيكثيراوساعدْالجزاحي

بالتمقيماهتمامهمههوالمسملمينالعربلدىالجراحةعلموتطورنجاحعلى

-الجراحتلكشفاءعمليةسهلمماالمغليبالماءالجراحوغسلوالنظافةء.

*.كثيراعليهايعتمدونوجعلهم.سربعبشكلْ-

ينقل،الذيوالذباببالأوساحذلكوعلاقةالتلوثمنععلىوشددوا

قدولكنهمانذاكمكتشفةالجراثيمتكنلموأن-الجراثيممناخلهكثير

مباشرعبربشكلالي!واشارواوتقيحهاالجراحفيوتأثيرهافعالهاعبرفوا؟

اطباءشيخقاليالصددهذاوفي..واشعارهمبنصائحهمتداولوهاحتى

والنصيحةالحكمةيعطيوهوالتلميذابناللههبةالحسنابو-لىبقتهبغداد

تتركهوماالجرحعلىسيءتأثيرمنالذبابةتحدثهلماالمثل،بذلكإويضرَبر

وسطوتهبقوتهالاسداذىمناكثرالانسانتؤذيقدضارةاثارمنء

-:قالحيثوشراسَته

والطدالبطشقليليكونولوجانبهلانعدواتحقرنلا

الاسد)1(يمدعنهقصرتماتناليدالممدالجرحفيفللذبابة

خ!ثهومماالطريالمجرحعلىالذبابةتأثيرالىدقيقةعلميةلملاحظةانها

ووحشيته.بقوتهالاسديدعِنهتقصرقداضرارمنفيه

مشلالاعضاءاحديصيبالذيالفمادانالعربالاطباءلاح!وقد/ع

ولذا.كلهابالرجلأوكلهابانيدبالغاضرراويلحقيسريقداّلاطراف

والعلاجاتالادويةجميعمعهتنجحولمالاطرافاحدآلعفناصنابفاذا

ينتقللئلاوبسرعةلأال!فناصابهالذيالعضوذللثقطعهوسمبيلافضلفان

283ص!2بيروت-الفكردار،5691اصيبعةابيابن-)1(

914صخليلياسيند

125

http://www.al-maktabeh.com



اليهاتنهىالذيالحدالىالقطعيكونوان،العضواجزاءسائرالىالعفن

الفساد)1(

م1301عاموالمتوفىالزهراويالقاسمابوالكبيرالاندلسيفالجراح

مداواةفيايضابلعامةالجراحةعلمعلىليسكثيرةتجديداتادخلقد

)2(العملياتواجراءالتشريهـحوفي،الجروح

العفناصابهالذيالعضو!عفيالعملطريقةالزهراويوصففاذا

العمليةفيالبدءقبليتبعانيجبالذيالاسلوبيصففانهوالفسماد

العجراصية.

الذيالموضعاسفلفيرباطاتشداننشرهاوالعضوقطعوصفة"

الىالواصدالرباطخادمويمدالموضعفوقاخررباطاوتشد!عهتريد

الرباطينبيناللحمانتوتجردفوقالىالاعلىالربارواخرخادمويمدالاسفل

تضعانوينبغي.ينشرأويقطعثمكلهاللحمينكشفحتىعريضبمبضع

فيعرضالصحيحالموضعالمنشاريمسلئلاالكتانخرقالجهاتجميعمن

الموضعفاكوعملكظلمندمنزفحدثفان،حاروورمزائدالمللعليل

حتىعلوجكالىعدثمللدمالقاطعةالذروراتبعضعليهاحملأوبسرعة

يبرأ)3(حتىوعالجهلهيصلحبرباروالمجروحالعضوارب!ثمتفرغ

الظع-موضعواعلىاسفلرب!فيعملهالجراحلممارسةدقيقوصف

ةومداو،1-السليمالموضعالىكثيراالجراحيذهبانتجنبمحاولةوكذا

يلجأواللآن-بالناربالكيفالاسراعحدثوانصدوثهبعدمالافضلالنزف

هوالكيويبقىالكهرباءبتيارولكنالكيالفلسفةقمسالىالجراحون

.18صه-3-الطبفيالقانون-سيناابن-)1(

277ص-العرب!ثسس-)2(

914صخليلياسين.د-)3(
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موصل.صديديبقطبأوبالناراصميقدالحديدمنبعمودسواءالكي

الكييجدلمواذاالننربفينقطعحتىالدمويةالاوعيةكيويتمبالكهرباء

هذاوليس،كمعقماتتصلحكان!توربماالنزفيمنعهناكزمندئذقمعا

علىليهـقفالتشر.5لعلمالجرائحيمعرفةالزهراوياشترعلوانما-خسب

ذلكوغيروالعروقوالعضلاتوالأعصابالعظامومعرفةالاعضاءمنافع

الصحمعبالشكلعملهينجزانللجراحيمكنلابالتشرحمعرفةعبرفمن

الظلامفيبطريقهيهتديانللانسانيمكنفلاجراحايكونانيمكنلأبل

الاطباءذكروقدالعيينمعصموبوهوالزحهـاموس!يسيرأوالدامس

صناصصةعنالكهـلامعندالطبيةمؤلفاتهمفيالجراحيةالمحاذيربعضالعرب

والشرومحل:المحاذيرهذهوابرز"الجراحةصكلم"اليد

منشقوصلاوالب!اوالفصدعندالجرائحييتجنبان:اولا

وأالمرأيضيصيبعلبالىيؤديذلكلان،بضررشربانأوضمسباصابة

..الموتالىالشديداِلنزفحالةفييودي

يقدمفلاالخبيثةنجبروالاورامالجروحفيالجرائحيينظران:ثانيا

الاعراضهذهازالةابعدالاوالتههـابوتهيجقيحاصابهجرحخياطةعلى

.الجرحلتنقيةالادويةبوساطة

يمكنلالعللالجراحةباعمالالقيامالجرائحييتجنبان:ثالثا

عندالمريضموتفييسرعولا،جهةمنبسمعتهيخاطرلالكيشفاؤها

.اخرىبهةمنالعمليةاجراء

شقفيغريبةموادأواوساخواقوعالجرائيحييتجنبان:ابمارا

بسرعة.الجرحشفاءيمنعذلكالجرحهـلان

-(الممسلمونالعربالاطباءسطر!االتيوالتعليماتالشروعلهذه

اذابهاو!لتزمالجراحيمارسهاالتيالفعالةالحيةالشرورومنتزاللا
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غدتوطبعا.الحربيةوغيرمنهاالحربيةالجراحعمليةشفاءاسراعفيمارصب

بالجروحفساداتعبثالتيأجراثيمااكتشفتانبعدواهميةحبويةاكثرالان

واستقرائهمالدقيقةملحوظاتهمعلىاغنمادهمفكانالأولونذكرهمااما

السحليم.العلميالمنطقعلىواعتمادهمللحالات

فيالعمدة"كتابهفي"المقفابن"الدمشقيال!راحذكروكما

."الجراحةصناعة

يمنعفانهالجراحةشفتيبينشيءوقوعمنالجرائحييحضر/زان"-

"غبارأودهنأوشعراماالشيءوذلكالتقاءهما

الجراخيفعلىومعالجتهخياطَتهمنتمنعع!ونهالجرحفيحدثواذا

الاحوالكلوفي،ذلكبعدالجرحيعالجثمالمتعفنالجؤءيقطعانئذعند

القيحمنهيسيلالذبم!الجرحلان،التلوثمنا)حىهـحتلمأالمحافظةيجب

)1(المتعفنةالرطوباتمنهن!شجحتىيندمللا

العلميالمنطقمنالقربكلقريباكانبلبعصبىا(القفابن)يذهبلم،

وان،الجروحتلكشفاءتأخيرفيإلقيحوسببال-بروحتلوثعنالمعاصر

فأ!االجرحاعماق!دخلتاذا-القماشوخيو!والخباروالدهنالشعر

ملوثةأنهاأيمعقمةغيرالموادتلككانتاذاوبخاصةالشفاءعيمليةتعيق

الىالجرائحيالطبيبلجأوقد،لاغيحالمسببقيالجراثيمثناياهابينونحمل

ناتجةشالجروحهذهكانتسواءالخياطةأوبال-اواةالجروحمعاملة

جراحيةعمليةفيالطبيباجراهشغبسببكافتأوقاطعةلةاَأوسيفضربة*

021(ذل!كوغيرالمثانةمنالحصىاخراجورلثل

128،912،013صخليلياسين.د-)1(

131صخليلياسين.د-)2((
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سواءالجراصيةالعملياتفيتتوفرانيجبالتيالشروروذكروبعد

..بسكينةالجراحشقهاالتيامرمحطصخةامسيفضربةمنالطجمةتلك

دخولمنأوالجرحتلوثمنواحتراس!وقايةمنتوفرهيجبوما

الم!سلمونالعربالاطباءيتناول-شقيهبينوالاتربة،الشعروخيوص!الاوساخ

الم!مةالعمليةهذهفيتتبعانيجبا!تيالاساليبويصفونالجروحخياطة

لخياطمةانذلكفيويذكرون.الجروحتلكشفاءسرضةعلىتؤثرلاحضى

وثانيهاالخي!بنوعيةيتصلاولهاشروطاربعةعامةبصورةالجروح

ورابعهاالجرححا!منوالقرببالبعدوثالثها،ا!غرزاتبإبئبالمسافات

المشخدمة.الابرةبنوع

-:التواليعلىالشروصدوهذه

ربماالصلبفانواللينالصا،بةفيمعتدلاالخي!يكوناناحدها"

فيمعتدلةالغرزتكونانوثانيها.سريعهالقطعسهلواللينالجلدخرق

ينبعْيماعلىالاحشاءتضب!لاالبعيدةفانبعضمنبعضهاوالبعدألقرب

الالم.كثيرةالقربوالشديدة

بعيدةولافتخرمالجرححافةمنقريهـباالابرةمغىزيكونلاانوثالثها

الشفتين.انضمامفيتعذرعنه

الفراءبهايخيطالتيوهيحدود!نلاثةلرأساالابرةتكونانورابعا

")1(الجلدكقالدخولسهلةتكونالأبرةهذهمثلفسان

كلووصفالجرحخياطةفيالمستعملينوالخيحدالابرةوصفومن

الجرائحيونيستعملهاكانالتيادبراحيةاتوالاد؟الالاتالىنعرج-منهما

منالتحسميناتالكثيروادخلووصفهادهاعدّمنوافضلومتنوعةوهيكث!!ة

132صخليلياسين.د-)1(

127صالقفابن
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أبوالعربيالجراحهوالجراحةعالمفيمرةلاولمنهاالكثيرادضبلاليها

مهـؤلفهاشتملوقدوالمؤلفوالجراحالطبيب-الاندلسيالزهراويالقاسم

العالمكانالتيالجراحية-والادواتللالاتشكلمائتيمناكثرعلى

الجراحة.اعمالممارسةفييستعملها

وضع-منوأولالنزيفلمنعالشرايبنرب!الىلجأمنأولوالزهراو!/

.؟ا
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الاساسوضععلىاحمجراحب-4امولماْلهساءدتحتىالرراحةعلماصول

اورراأا(فيللجراحة

كتابمنالجراحاتعكجفيوا)ثصإنينالرابيمالفصلفيجاءوقد

التأليف"عنجبزلمنالتيسير"الزهراوي

العالمعلىوالعربيةالاسلاميةالحضارةفضل-زكرياهاشمزكريا-)1(

.904،041ص

ا؟ا
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وبحسبإحةالسب"،إح!اونيأص،أأ-حيخابحسبأ-جمراصإلطْهـخرايم!اان))

كبيرةالجراحاتب!!تكونالتيفالاشياءالجوح4عبيقعالذياإوصع

...ذلكونحوسهمأوعودأورمحطعنةأوسيفقطعأوحجركصكة

علىيقعالذيفكالجرحالرسممنالمواضعبح!بالجراحاتواما"

الأعضاء)1(منونحوهاالكبدأوالبطقأوالصدرأوالعنقأوالرأس

-فىأ"3،ك!ث!.ول3.ك!زك!حمأك!،.لأ.ث!ياولول3*س!إ330.3ولث!كاص!!3!"ولث!34هك!ص!ء!حولم

فى339.!.525

2؟ا
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شفتاهتجتمعولمنحوهأولىجفقطعرونقكان؟:يرااح!رحاكانفان2

كادْفان،البطمنبم-احخياصا"فيواصفهاناماعلىبالخياطةفا-صعهبا)رزإنهد

ؤاقطعهيسميرمعكقفيالاامتساكهبكنولىوتعلقالعظمكثفالجاد

عفنالجلدفيحدثفانالبللدعوضصلبالصماخبربادويةالجرحعالجثم

هدْهفيكانفادْ"عالجهثمبهوارمكلها."حفن؟اقطعبالعظميلصقولم

3؟ا
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فانالشريانعلىففتشبالادويةينقطعولمينزفعرقأوشريانالجراحات

ماذكرفاهفاكوهينفعلماذاالضرورةدعتبطهواناربالمصنعوبترهيبترفالماصبته

هين.سهلفأمرهابساطاصغاراالجراحاتهذهكانتفانالدمين!عحتى

يغيرهاإنقبلبدص!اوهيالذرورهذاعليهاتذربانبعلاجهايكتفي

.الهواء

ومنجزءانالشيانومنجزءاللبانمنيؤخذانالذرورهذهوصفه

بهو!شىوينخلالجميعيسحقاجزاءثلاثةالمطفأأولاغيرالمطفأالج!ير

")1(الدموينعقدجيدالصوقاعليهيلص!قحتىجيداشداويشدالجرح

أيولاالسلفاولاالحياتيةبالمضاداتمعرفمةادنىهناكانذاكيكنلم

العلميةوالمراكزالتجاريةالشركاتانتجتهاالتيوالمعقماتالمراهممنشيء

تشكلالتيالكيميائياتمنمزيجهيوالتيالذروراتهذهكانتوانما

الدمويةالأوعيةمنللنزيفقاطحهالوقتتمس!وفيمعقمةوربما-عازلةطبقة

الدقيقة.

كانتاذاامامباشرةالاصابةوبعدحديثةالجروحكانتاذاهذا

تكنلمو،قتفيالجراثيمجمالعبتوقدالوقتبعضعليهامضىقدالجروح

وتقيحتعفنمنالجروحفييحدثمايعزىكانوانمامكتشفةالجراثيم

.الهواءالى

فيكاناذاسيماولاالتغيربعضالهواءكبرهاقدكافتانواما"

!ملبانذكرنابماومعالجةمحنىالذرورهذهوضعفيفليسالصيفازمن

مصنوعةالشعيردقيقمنعصيدةعليهتحملأوالمنضجةالمراهمبعضعيليه

كا!2(يبرأحتىالعلاجبسائرتعالجهثمالقحيمدحتىوالعسلبالماء

-كلعا"ه!.!.92

2-طمأ"كهجمهه!محأ.!53.فى
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الجرحتلوثمافاذاهذايومناحتىسليمع!مليعلميمنح!قأوهذا

فوقهتضعانشيءفيالعلميالمنطقمنفليسالجرحعمقفيالقبحوتعمق

تمعاتجديلاقدالحاضروقتنافيالقويةالمضاداتحتىالدهونأوالذرور

ثمالجرحعمقمنواخراجهوربطهالقيحلانضاجتعاملانالافضلانما؟

.المؤثرةالمضاداتووالتعقيمبالتنظيفابىر-يعالج

صغيراالجرحكانانوهو،اخرحديثعلمياسلوبالىويذهب

يكونعندماالجرحورتقبالخياطةنصحانما5بالخياطةينصحفلمعميقاأو

بالتخيي!.حافتيهوجمعتضميدهويصعبكبيرا

بالرفائدشفتيهضمأوالخياطةفاستعملكبيراالجرحكانانواما"

اجتمعقدأسفلهفيمخبأفيهوصدثغورللجرحكانفانيبرأخنىعابى"ثم

شريانالجرحفيانطعقدكانفان،فيهمكاناخفضفيفبطهالقيحفيه

الىالفرورة!عتإناكصهأواربطهأوفابترهينزفدمهركتوافى

كا...ذلك

وسلمتكلهأوالحلقومخ!زاتبعضقطعقدالجر-كانفان

شداشدهثمالطبيعيشكلهعلىوردهالجلدشفتيفاجمع-الاوداج

.يبرأحتىوتجفيفقبضفيهاالتيبالمراهمعالجهثماياماواتركه-محكما

العظممنشظايافيهكانفانففتشهالعظمفياثرقداجرحاكانفان))

"أا(منهايمكنماأوكلهافاجترزبها

عدمفيالصحيحالعلميالاسلوبافيبعيداالنرهراوييذهبوهكذا

علىواجبوانماالشفاء2وعمليةتتعارضلا!االعظمواجزاءالشظايانرك

الشظايا-تلكمناحْراجهيمكنماواخراجللجرحدقيىتفتيشالرراح

بالرفائد.ولفهضمادهأوخياطتهقبل

د-93ولتكه9!*س!لأ.533
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سكينأورمحمنطعنةكانتان،الاكتفينبهينوماالصدرجراحةوفي

فانلمانهقتالفاعلمالعليلتنفس!اذاتالرمنهافانخرجنظرفاغورالهاورأيت

ولاالذروروهلةأولمنفي!اتجصلفلابدل!حهالةطرشكاثتغورلهايكن

ولكنالعليلفيقتلالقلبا(لىفيرتدعكورهافيالدأيحتبس!لئلاتشدها

فاجعلمرهميحفركلمشانمرتينالنهارفيوحلّهجذابامرهمافيهااجعل

6؟ا
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العليلنومواجعلالرطوباتمنمنهايخرجمالتمصباليةقطنةالجرحفمفي

فيه"يجتمعماليسميلالجرحعلى

سطحفيبسيطاوكانسكيناوسيفقطعمنالجرحكانفان"

شظايامنهوقطعالعظمفياثرقدكانفانتقدمبمافعالجهالظهراوا)صدر

منبرئةتكنلمفانمنبرئةكانتانالشظاياتلكباخراجوبادرالجرحففتش

اخراجها)1(يسهلفانهالجرحيعفنحتى5شاتركها

الامعاءوخروجالبطنجراحفيوالثماثينالخامسالفصلفيجاءوقد

-:وخياطتها

ووسطاصغيرايكونوقدكبيرايكونقدللبطنيعرضالذيالخرق"

أشحدوخياطتهاادخالهافيكونأمعاءعدةاو"حاءمنهيخرجقدفالكبير

ردهايكونانفيلزماخروجهمنيعسرقدايضاالصحغيروالخرقواعسر

فدسروغل!انتفخساعتهمنموضعهالىادخالهفيتبادرلمانوالمعاء،اعسر

درمعهيعسرلا4لافالمتوسطةالخرقالخروقافضلصارفلهذاادخاله

النومجبن.هذينفييعسركماالمعاء

عاميتانالاثنتانالخياطتانوجوهاربعةعلىالبطنخياطةانواعلم

واناالبطنبخياطةاخصانهاالاالجراحاتسائروفيالبطنخياطةفيتصلح

...بواصفها

ردهوعسهـرالمعاءشيءمنهوخرجصغببراالجرحكاناذا9انهفاقول"

تمخلهعرضالمعاءلانواماقلناكماالخرقلصغراماو!ينلاحدفذ)ك

أواسفنجةتغمسبانتسخنهانفينبغيكذلككانفاذاالهواءبردقبلمن

وتن!طلوسنبلوسعدىاذخرفيهطبخقدأووحدهالفاترالماءفيرطبةخرقهـة

-فىكل!ولأ"ك!ص!4*س!طاكا53.فى
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افضلوهوقبضالذيالنترابذلكيفعلوقدالنفخينحلحتىالمعاءبه

فيهطبخقدبماءالمعاءفبلالنفخرأيتفاذا،النفختحليلفيوحدهالماءن4

بعدهذارجوعهتعذرسعيفانيسربادخولهبذلكيسملسنهفاازىخباأثخطمي

الاولوالعلاج،النواصيربهاتشقالتيبالاَلةقليكالخرقفيمْشقالعكج

وجزالضرورةبعدالشقالىيضطروانماالشقمناففسهلتمكناذا

"أا(الحيلة

سائرمناعسرخياطتهفانالبطنوس!فيكاناذاالخرقانواعلم

الجراحاتسائرحكماواتهمدافيفحكمهالجرحمداواةواما،البطنمواضع

المعاءوردتالهواءيغيرهانقبلبدمهطرياالجرحادركتاذاانكوذلك

االواءعرهقدالجر-كاَنفان"الملحمالذرورعليهفاحمل؟احكمتهوخطته

ويلتحمالخيورووتسق!يقيححتىتحضركالتيالمراهمبعضعليهفاحمل

لمفان،يبرأحتىالجراحاتسائركعلاجكتعالجهثموالمراقالصفاق

فيمرتينوابدلهالباليالقطنبالقيحيبتدىءمنذعليهفاحملادويةتحفرك

الاحوالاكثرفياخرعكجالىتحتاجلافانك.يبرأاعلمتككماالنهار

بسميطة)2(الجراحاتكانتاذا

كانتانمعهاإلتعاملوكيفيةالبطنجراحاتلمختلفجيدوصفهذا

وفيما-الجروحتلكمنخرجتانالامعاءتعالجوكيفكبيرةأوصغيرة

!مبالرغم-الهواءالىالسمببيعزىكانوحيثوالتغيرالتعفناصابهااذا

انذاكماكتشفةالجراثيمتكنلم،وحيثالجراثيميحملالذيهوالهواءان

تلكالبرداصابماواذا-الفساديسببالذيهوالهواءانالتعليلكان

فيهتوضعانأووحدهحاربماءنظيفةخرقةأواسفنجةفتضمسالامعاء

-فىكاولز،3س!أ*ءلأ3ثر.37

2-كل!ولأ!كهكهزكتا!لأ547.3

127صالقفابن-)2(
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ومقالامعاءتل!كوحيويةدفءعلىالحفاظفيتساعدالتيالنباتاتبعض

الجرحكاناذافيماالامعاءادخالفيشالاتمعالاسهلالالسوبيصفثم

جدارجروحخياطةفيالامثلالاسلوبيصفثمومن-كبيراأوصغيرا

والجلد.المراق-الصفاق-الجدارلذلكالتشريحيةالطبقاتحسبالبطن

..العظامونشرالاطرافقطعفيوالثمانينالسابعالفصلفيوجاء

داضلمنسببمنواماخارجمنسببمناماالاطرافتعفنقد)

ادالمحسهـاورأيتالعكجينجحولمالادويةبعلاجالفسمادذلكعالجتفاذا

بلغحيثالىالعضوذلكت!عانفينبغيشيءيردعهلاالعضوفييسعى

فقدمناظمهوظيمبلاءمنأوالمهـوتمنبذلكالعليللينجوالفساد

()1(العضو

فياسلوبلافضلالزهراويلوصفسابقةصفحاتفياشرناوقد

ورمالمكسورالعظممناجتمعواذاولهفا!،ول،ولولالعضوقطعكيفية

ناالىالورمحالةفيالرباطيستعمللاانالجرائحيعلىفان،جرحأو

..بالادويةالجرححالةفيالنؤفيقطعانيشترطكمايهدأ

فيجبكبيراالجرحكانواذامعالجتهفيجبعفنظهراذاامابالكياو

بالادوية"عكجهيتمثمالجرح!صفتيبجمعالخياطةتستعملان

شظايامعهايجتمعالكسوربعضانالم!العربالاطباءفطنوقد

استئصالبعدالاالجرحخياطةيجوزلاالحالاتهذهوفي،وجروح

فيهايكونالتيالحالاتبعضوفيالصغيرةالعظامواستخراجالشظايا

ينظرانفينبغيالمكسورالعضوفيجرحيحدثانغيرمنشظاياالكسرمع

الصغيرةالعظامواستخراجالعضوأوالجرحلشقضرورةهناكهلالمعالج

العضوورمالى!ؤديبقوةالشدلانبرفقوشدهالكسربمعالجةيكتفياو

-فى93طولاكه94*ص!سأ.577
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الصغيرةالشظايايستخرجانالمعالج1علىيكونالعضوشقحالةوفيوعفونته

)1(ويعالجهذلكبعدالكسريسمويثمالناسخةالاجنراءتلكي!عانأو

موضعفيالشظاياعنالبحثالاهميةفيغايةوضمليعلمياسلوب

شظايامنانهاأمالجرحخارجمنهيالشظاياتلكاكاثتسواءالجرح

اثروربماالجرحشفاءعمليةيعرقلمماالشظاياتلكبقاءوانالمفتتةالعظام

ضرورةعلىالزهراويركزولذاانجبارهاوسرعةالكسورالتئامعلىحتى

ممكنا.ذلككانكلماالشظاياهذهمنالتخلم!

تجاربهخلالمنكتابهفيالزهراويساففاالتيالعلميةالامثلةومن

عليها.حصملاالتيوالنتائجالجرو-خياطةفي

وكانبسكينجرحقدكانبطنهفيلرجلعرضتجراحةخِطتلقد"

المعاءمنشبريننحومعائهمنخرجقدوكانشبرمنازي!داالجراحةخرق

منخارجامعاؤهاقامانبعدفرددته-وس!فيالخرقوكانالاوس!

وعالجتهيوماعشرخمسةنحوفيالجرحفالتحمساعةوعشريناربعاالجرح

وكاناحوالهجميعفييتصرف،كثيرةسنينذلكبعدوعاشبرىءخنى

البتة.يبرألاانهعليهيحكمونالاطباء

فيهيوجدلاموضعفيكنتلانيبمرهماعالجهلماني1العجبومن

واتعهدالنهارفيمرتينالباليالقطنالجرحعلىاضعفكنتالادويةمنشيء

يبرأ)2(حتىالعسلبماءغسله

معضلةتشكلكافتوالتيالعصرذلكفيالفتاكةالاسلحةمن

واشكايابافوا!ا-السمههـامهي-بههـهايصابللذيكبيرة

والملوثةمنهاالمعقممةوالمسمومةمناالسليمة-والمركبةمنهاالبسيط!ة

151خليلياسينالدكتور-)1(

113خليلياسينالدكتور-)2(
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فيوالتسعينالرابعالمحصلفي..التيسميركتابهفيالزهراويويتناولها

-:السهاماخراخ

لمجهاتقعالتي1المواضعوبحسبانوا!ابحسبتختلفقدالسهام"

ومنهياوصغاراكبارامنهافانأنوا!ابحسسباختلافهاواء!.الجسممن

مالهاومنهاازواياواربعزواياثلاثلهاماومنهامصمتهضزجاجمجوفزجاج

شظايا"مالهاومنهاالسشة

المكونةوالمادةالسهامتلكواشكالانواعيصفالزهراويانأي

وتخريب-اثارمنالعضوفيتتركهوماالطبيةباثارهايخوضانقبللها

الذيوالجرحالاثرعلىالاستدلالىيمكنلا-الالةتلكمعرفةغيرمنحيث

الاسحةانواعبمعرفةالدولتهتمهذايومناوحتى-الانسجةفيتحدثه

اسلحةعلىتحصلانجاهدةتحاولاثهاحتىالجسمفي/اثارمنتتركهوما

ذلكاثارلترىالحيواناتتلكوتفحص-الحيواناتعلىوتجربهاالعداو

اصلبة.واالرخوةالانسجةفيالسكح

السمههـاموصهـففيالمهمةالناحيةلهذهسباقاالزهراويكانوقد

يعرجالسهاموصفومن،وقتهفيالجيوشبهاتتحاربالتيوالاسلحة

-:والصلبةمنهاالرخوةالاعضاءفيتحدثالتيالتغيراتلوصف

-:ضربينعلىفتكونفيهاتقعالتيالاعضاءبحمسبتكونالتيواما"

والظبالدماغمثلمجوفةرئيسةاعضاءمنالاعضاءتكوناناما

احدفيسهموقعفمتى،ونحوهاوالمثافةوالمعاءوالكليتينوالرئةوالكبد

فينبغي،بعدلكواصفهااناالتيالموتعلاماتلكوظهرتالاعضاءهذه

اكثرافيطصاحب!يلحقالموتفان4كل:السهمذلكاخراجتجتنب

.(الاحوال
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فيتوارىالسهميكنولمالرديئةالعلاماتهذهلكتظهرلموما)

منيعرضفانهالدماغعلاماتومن.الجرحوعالجفاخرجهالعضوشكلور

وتشنجاللسانوحمرةالعينينفيوحمرةودواروهدرشديدصداعذلك

وربماالاذني!أوالمنخريينمنالدمخرجوربمامّرهوقذفعقليواختكرو

تشبهبيضاءرطوبةالجرحموضعمنوخرجالصوتوذهبالكلامانقطع

فامسكالعلاماتهذهلكظهرفان،اللحممائيةمثلمنهااويجريالعصيدة

(يخرجلمكانانالسهمواخراجالعليلعلاجعن

يجعلهماوالعلميةوالصحةوالشموليةالدقةمنفيهوص!ههـذا

صائباتناذرا)1(يعطيوِانهكما،الدماغلاصاباتالحديثالوصفيطابق

.والدماغالجمجمةاصاباتمنالحالاتلهذه

الايسر-الثديمنقريباوكانالقلبواقعتاذاالسهمعكماتواما"

للسهمكانتوربما-فارغشيءفيلاصلبشيءفيانغرزقدكأنهبهحس

بردذلكويتبعاسوددمالجرحمنوبيلالنبضحركةتشبهحركة

"محاللانازل-الموتانفاعلموشكشيباردوعرقالاطرا!

والاوعيةالجرحمنيزبددمخروجا)رئةجرءاذاالسهموعلامة)

وطلبعالياتنفساويتنفسالدليللونويتغيرتورمالعنقفيالتي

فافصهالصدرفيالذيالحجابالسهمواقعفان،البارداالواءاستنشاق

شديدوجعمععظيماالتنفمسويكونالصغارالاضلاعمنقريبايكون

0)2((المنكبيناعضاءجميعويتحركوتنهد

مدالجرحمناوخرجشديدوجعذلكاتبعالكبدالسهمواقعوان"

شيءالجرمنخرجفربماالمعدةالسهمواقعوان.حمرتهفيالكبديشبه

بعضهمانذار:القومرتنافيالمرضيةالحالةبمستقبلالتنبز-تناذر-)1(

شراالبعض

2-أ93ولكل!!لأص!أك!ك!،؟اولولس!!3أكه!.6دد.
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ونشبالبطنالسهمواقعوان،ظاهروامرهمنهضم!كيرشيءالغذاءمن

مطمعفلاانخرققدمعاءأوالثربأوالجرحمنإزالبرامنشيءوخرجفيه

السهم.اخراجفيولاعلاجهفي

"الىشيءمنهاوب!زالبولوخرجالمثافةعلىواقعالسهمكانفان

..هالكانهفاعلمالعليلعلىالالمواشتدالخارج

وفقاروالعضدوالكتفوالحلقوالعينكالوجهالاعضاءسائرواما

الامرعلىتسلهـمفقدالاعضاءمنونحوهاأسماقواوالفخذوالترقوةالظهر

سمموما،السهميكنولمعصباأوشرياناالسهميصادفلممتىالاكثر

علىلذلكلتستدلالسهامهذهامرمنشاهدته!!هذهببعضاخبركوانا

لم!..علاجك

العلميةللطريقةوالممارسالعالمالجراحوهوالقفابنويشرح

والاازجه.السهاماخراجفيافذاك

اردىءوهوقصبمنتتخذوتارةخشبمنتتخذتارةالسهام"

جواهرمنتتخذفا!االازجةواماسميهمنلا!لوالقصبفان،الاولمن

ورخذوذارةذطسمنخذوتارةحديدمنتارةتتخذلانهاوذلكمختلفة

جارةمنتتخذوتارةعظاممنتتخذوتارةقرنمنتتخذوتارةرصاصمن

خشب"منتتخذونارةقصبمنتتخذوتارة

علىيسهلحتىالسهاممنهاالمصنوعةالموادجوهريصفكجراحفهو

-:اشكال!ا1الىيتطرقوبعدهامعهاالتعاملالمعالجالجراح

هذهثممبسوطةتكونوتارةمسشديرةتكونفتارةاشكالهاواما"

ثلاثلهايكونايمثلثةتكونوتارةْشعبلهاليسوماشعبتانمالهامنها

بشيءيتحركماالازجةومنزوايااربعلهاايمربعةتكونوتارةزوايا

ال!سهاممنثمخروجهاوتعذرانبسطتخارجالىمدتفاذاباللولبشبيه
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ناوهوالاازج!ةفيمداخلةتكونماومنهافيهامغروزة(الاازجةتكونما

نوعن،علىوالمغروزة،الانبوبداخلوالسهمانبوبيةاطرافهاتكون

السهمجذبفاذاكذلهـكيكونلاماومنهاتركيبهفييستوثقمامنها

مسمومةتكونمامنهاهذهثمالبدنفيوابقىالاازجالسهمفارقخارجالى

فيهالواقعاللحملونمنالمسممومويعرفمسمومةتكونلاماومنها

رائحته"تغيرتوربماويترهلويسوديكمدفانهالسهم

-ةنوضينفعلىخروجهاكيفيةواما

اذاوهوباليديكونتارةوالاولبالدفعوالاخربالجذباحدهما

فينبغيالوقهـتحاضرفيللخروجيجبلمفان،لحميعضوفيوقوعهكان

يخرجفافجدبثمالس!همحولهاالذياللحميتعفنحتىايامايتركان

بسهولة.

اللحمفيالاازجوبقيخرجقدالسهمكانأوعظمفيوقوعهكانانوأ

ممسكهاليشتدوذلكالرأسالمبرديةبالكلبتينحينئذيكونفخروجه

-:امرينذاكعندتراعيانوينبغيللنصول

الغراوةمقداربهيعرفهزاعليهالقبضعندالاازجيهزاناحدهما

الموضعالازجعلىيتسعاستقامةعلىالارب!"ال!هات/الىالهنرهذاوليكن

ذكرناهمايعملثمايامافيتركالقدربهذايخرجلمفانخروجه"نويتمكن

بسهولمة.يخرجفانه

ني:والثا

كهيئتهالازجخروجحالالخروجهيئةتكونانفييحتالان

كافمتفانوامكناسهليكونالصورةهذهعلىخروجهفان،دخولهعند

الازجفياثبوبة1لدخلانفينبغيالخروجفيتنشعبانمنهيخافالسنله
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علىفيشقهذايكنلمفانالتشعبمنوتمنعهابالالسنتتصلانبحيث

مسكمعالسهمويجهـذببالالسنويمسكالانبوبيدخلثمالالسن

.الجروحيداوىبمايداوىذلكبعدثمالأنبوب

الذياللحمتقويرفينبغيذكرنابماويعرفمسموماالاازجكانفان

يخرجذلكبعدثمذلكمناكثرهوماالىالسميسرىوالاجميعهحوله

الوردبماءمذابالارمنيبالطينجميعهالموضعيلطخذلكبعدثمالاازج

بمايداويذلكبعدثمجميعهويخرجفيعفنشيءاللحممنبقيكانوان

شراب-أوالمفرحاتكبعضقلبهيقويماالعليلويعطيالجروحبهيداوي

شيئايعطيأوالثورلسانسكرأوالخلافوماءوردب!ماءوالنينوخرالتفاح

يتهيألمانالاربعةترياقأوالجميعمنابودف!والكبهيرالترياقمن

واما.اللطيفةالدجاجبامراقويغذىاللينةبا)حقنطبعهالكبيرويلين

المستعملهوالاولوالنوعبالادويةيكونوْنارةباليديكونفتارةالدفع

انهـه،البريةالتيوسعنحكيفكماالثانيالنوعواماالجراحةصناعةفي

الفوتنجمننوعوهومشيعالمشكطراالىاتتوالسهامالسكفيهاوقعمتى

ويخرجالظاهرالىالباطنمنيندافعذلكعندالنصلفاناكلامنهتأكل

التيسي.النعنعسميولذلك

المجروحللعضوالمقابلالجانبا"لىالاازجخرجاذافهوباليدالدفعواما

دفعاطرفه-يدفعانفينبغيطافيابعدالسهمكاناذاالصورةهذهمثلوفي

منيخرجالازجفانالاستقامةعلىضربابمطرقةطرفهيضربوانمستقيما

بالك!لبتينالازجويمسكويخرجالسهميمجذبوحينئذالاخرالجانب

بشيءالاازجفيدفعمسق!قدالسهمكانوانالخارجالىويجذبالمذكورة

قدالاازجكانفانذكرناكمايجذبخرجفاذامستويادفعاًاخر

عندالالامحصلحيثباللمسطرفهعلىفيفتشكالفخذلحميعضوفيغار

يشهـقانينبغيالمواضعهذهففيالازجرأسفهناكالموضععلىالغمز
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ثمالجراحةبعلاجتعالجذلكبعدثمالمذكورةبالكلبتينويجذبطرفهعلى

"ا؟علما)1(والهـلهذلكا(لىاحتجتانالقروح

لكنهوسياسياًفيلسوفأأووشاعراطبيباعنهعرفبماسيناوابن

حولوالاسهابالشمولمنوبنوعالموضوعهذايبحثانيهمللا

-:والعظاموالسهامالشولثمنيحتبس!ماواخراجوالخزقالوخزا

جسممننفوذمنهماواحدكلانحيث"نمتقاربانوالخزقالوخز"

الوخز-انفيشبهالنافذالجسمحجمفييختلفانوانماالبدنفيصلبحاد

يكونانويشبهوعظمحجم"معجمهبالزاي"الخزقوصغردقلما

هذهومثل،الجلدبصددلاَكأنهالمنفذفصديقتضيالنافذصغر"عالوخز

ردىءفيولوبنفسهصلحوترك.لهيتعرضلمانالمضرةخفيففانه

موضعهتورمربمافانهاللحمرداءةشديدفييكونانالااللهم،اللحم

فصاراشتدقدوالوخزال!رزذلككاناذاخصوصاضربانبهوحدث

ولاووجعهورمهيسكنانكلاجهاكبرهذاومثلاللحمالىفاصلانخسا

الكفايهـةأ2(فيهماالاوراموتدبيرجراحةتدابيرالىجتاج

هوالخزقالوخزامرمنالموضعهذافييذكرانبدلاوالذي

البد،نفيأزقوالخاالواخزالهـشيءمنالبدنفياحتبسمااخراجفيالتدير

المنشبة-بالالاتيكونقدالاخراجوهذاذلكشابهومانصلاأوكانشوكا

جاذبةادويةبخواصيكونقدو،يشبهو"!لعصربايماكونوقدلهالجاذبةلشيءبا

بالألاتيخرجفيماالقانونفاما.الالاتوسائرالكلبتانعنهيعجزماتخرج

نشو!ا.ليشتددالرؤوسالمبرديةبالكلبتينالنصولاستخراجمثلالمنشبة

131،1326133ص2بالجراحةفيالعمدةالقفابن-)1(

16صْ(القانون)سيناابن-)2(
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طريقهايكونوان،فيهاعليهالمقبوضانكسماريتوخىانفيهفالقانون

الطرقاسهليطلبوانمنهالمتمكنجودةيمنعلاموسعاالمنزوعالى

باناولىهوالذيالجانبفيوسعجانبيهمننافذاكانوان.لاخراجها

لايحركانفهوينكسرلاانفيالحيلةواماالحاجةبقدرتوسيعامنهيخرج

وتشبثهانغرازهقدربهيعرفهزافيهزعليهيقبضبلبغتهقوياتحرياكا

ايامايتركانالىيحتاجماوكثيراالاستقامةعلىجذبايجذبثمعنهقلقهأو

وفلسفيةطبيةعلوممنعرفهبماسيناابنيكتفولم)1"يخرجثمفيهليقلق

:يقولوهووتجاربهموخبرتهمالاخرينعلومالىبكتاباتهيشيروانما

انتزاعانوجههضلىنوردهقولاالصفةبهذهالعلماءبعضقالوقد"

وبعضهاخشبمنيكونبعضهافانالسهامانواعيتعرفانينبغيالسهام

ومنالرصاصومننحاسومنحديدمنتكونأزجتهاواقصبمنيكون

يكونوبعضهاالخنتسبومنالقصبومنالحجارةومنالعظامومنالقرون

يكونماومنهاثلاثةأولس!انان،السنمالهومنهاازواياواربعزواياثلاثله

الىمائلازجهكانفربمارج)-4.الذيو،زجلهي!كونلاماومنهاإزجله

مائلاالزجيكونبعفهاوفيبالجسممتعل!قخارجالىمداذامالكيخلف

فاذابلولبشبيهبشيءتنحركازجتهماْزعونومنها-ليندفعقدامالى

ظيماازجهايكونوبعضها)خروجمنالسهمفتمنعتنبس!خارجالىم!رت

ذبابيةوتسممىاصبعقدروبعضهااصابعثلاثقدرطرفلهلكون"

حدائدعلبصهزيدتقديكوناوبعض!بسي!اًيكونءلعضها

يكونبعضها،الاجسامعصقفيالحدائدتلكبقيتالسمهمخرجفاذا*قاق

وبحفصاالسهامفيتدخلانابيبلزجهوبعضهاالسمهمفيمغروزا:حه

فارقالخارجالىجذبمافاذامنهيسشوثقلاوبعضهاتركيبهفيتستوثق

لايكونوبعفهامسمومايكونبعضهاوالجسدفيالزجفيبقىالزجالسهم

.16ص3ب-القانون-سيناابن-ا
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751

!ه!بمبهماحميت!بمءعبمابمثبمصغ!مح13!بمبما-!غ!ولاخميماثم

خم!بمءبما"ثييبمص!أأ5!ءاأنهحمأبماء*بمبىبهم؟بم6!لمبم

اءبم*يما!نيبماحمثبمكتبم+خميغبراث!بمص!ء!ابربمعا!برح

تجبما!!بىقيءيهبميواأ-بهخ!اءأ3ثبمبما*يبم!نيىابىبم!بم

بهضبمابىقيبمء؟لأ13ض؟ا!بمبرحخمن!بمابمايهيم!يمثيبمابما

بهتىابمبىقيابمتايو،مء"ايهيماء!بم!المهح!!عاا!عبماءدءحمخلم

ء؟"بمممضأيمءولايمبمايه!يملمما!ك!يرااحالم

بىقيلأايهملى..

بم7*!بم!مافهيبمإ؟بىممبمابىبمتج!د!ءثضثيمأء!ولاتجبم

!حميبم"أءشء!!ههيحبما؟*لم!يهمبمالم!يميب!خيم

+!!تىي!ا!يماءبم!اممجت!بماء!ماءبم؟!المحم

ركونخماةابمم-!+لميحح!ابماءلم!!تى!ه!بمخمبمبماخمبم

بمابهعا-ءممخابماضثحيم+حميبماء13بم*!لا7-

خمنتبميهر!ماكاافي..

!أ!مبمبه!ى-حمخا/بم!بم*لميس!امم!!اٍ،+بهفِبماءبم*ثيم

!حص""ءلمبم"ءخمبم3براثخيمبه!5تبم"ا73!بم*بمدءكمايم!

*ءيمولالىيسوناثيمي!تيملم!ءثلآيبمحميم3ثضبرايهيم-

ثبم؟بهبملىح!لاءء!ءحاصلآ-بىقيءالم!المأثبم!ماحا!يمبململا

!بم!*ءبمبممح!بنث!ابماثيبماثيمبمعيم!!الىيمابميىكفثو!ص

حمحخابم!ر!اكباأ-بهخ!ء!اا-ص!خاحاحيمالميم

*ءبمبمع!بمث!ا!اثيبماثنيبم!بم.!!الىيمبماجىكونثوص

-بهخأ!ءاأ-بم-حمخااحاحيملميح!اخمبمجمح

ثحمبمءابمح!الم!--احا!حجبمبم!ك!اكسهخبمكدا!اكي

أ!!مسميلم!و-!بىقي+!ص!بماص!!ىاا-حمخيهح"اء13ثبم
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ويمكقمحفورةمواضعفيهورأيناالزجخرجفاذابهاويدفعهالسهميدفعم

شيءمنهذهاصبنافان.ايضاالتفتيشفليستعملئقدقااخرئديصيرفيهاحداان

الى!ولمدختلفلةشعبللزجكانفان،الحيلبهذهاخرجناهالحد،ائد

الموضعذلكمنبالقربي!كنلمانلمالشقنوسعانلنافينبغيالخروج

منالناسومينبرصاخرجناهالزجانكشفانحتى،منهتنخوفعضو

اللحم.يخرجلئكانبوبفيالشعبتلكي!عل

ثماولاالخياطةاستعملناحارورمبهيىرساكناالجرحكانانثبم

نافينبغيحارورمللجرحعرضقدكانوانلماللحمينبتالذيالعلاج

.والاضمدةبالتنطيلذلمكنعالج

السهماليهصارقد.الذياللحمتقورانفينبغيالمسمومةالسهامواما

اللحمفانالصحيحاللحمعنتغيره"ناللحممنذلكويعرفامكنان

عظمافيالسهمافضزفانميتلحموكأنهكمدااللونردي.ءيكونالمسموم

تشقهأوتقورهانفينبغيالمحمامنشيءذلكمنمنعفانبالالةاخرجناه

السهمثباتمنذلكمننعلمفاناالعظمعمقفيانغرزقدالسهمكانفان

كانانحولهثقبابمثقبنقطعانلنافينبغيحركناهنحناذاحركتهوقلة

شيءفيانضزقدالس!همكانفان.بذلكالسهمويتخلصثخنللعظم

وأالامعاءأوالبطنأوالرئةوفيالقلبأوكالدماغالرئيسيةالاعضاءمن

جذبمننمتنعانفينبغيالموتضلاماتوظهرتالمثانةأوالكبدأوالرحم

ال!الةمنكلامموضععلينايصيرولئك؟خيرقلقذلكمنيكونفانهالسهم

نتخوفبمااخبرنارديئةعكماتظهرتت!كنلمفان.للعليلنفعناقلةمع

وكثيراجيبةسلامةرجاءغيرسلمذلكاصابهممنكثيرافانالعلاجمن

حمشالبرالفالبطنعلىأسذيَاالمشاقم!نشيءوالكبدمنجزءيخرجما

الاعضاءهذهفيايضاالسهمتركنااناناعلىموتذلكمنيعرضفلمكلها

915

http://www.al-maktabeh.com



السهمانتزعناوانالرحمةقلةالىونسبناحالكلعلىالموتعرضالر!يسية

احيانا.العليلسلمفربما

كيفيةافيدقيقاوصفاالأطباءشيخفيهيصفسينالابنالكلام1هذافي

منهاالظاهرةالاعضاءمختلفتميبالتيوالارْجالسهاممعمالتعامل

اخرجنااذاالاعصابأوالشرايبنتصابانمنيحذروكذلكوالباطنة

معيتعاملوالذيالمعالجالجراحيكونانضمنايشملوهذاالسهامتلك

دمعمااذا.لعلمانلهكيفوالأبالتشريحكاملةمعرفةعلىوالازجالسهام

يتلفانأوشريانا-أوعصبايقطعقدبانهالاخرالجانبمنليخرجهالسهم

تفتيشا.الاارْجفيهاوقعالتيالمنطقةتنهتيشالىيشيروكذا،مهماعصْوا

صسبهذاليسالاصابةمنطقةفيالازجتلكمنبعضتتركلاحتىدقيقا

والموادوانوا!اوالاازجالسهاملمختلفدقيقبوك!مفذلكيسمبقوانما

مااذامتمكناالجراحيجعلماوهذاواحجاءهاواشكال!!منهاالمصنوعمة

منطقةفيتتركهوماالمسمومةالسهامعلا"اتيصمفوكذا،معهاتعامل

منطقةتقويريكونانيجبوكيفلونهاوتغيرالعضلاتتلفمنالاصابة

الجسم.اعضاءبقيةالىالسمينتشرلاحتىالاصابة

المصابالجريحمعالتعاملفيالسلوكيالعاملالىويوكمحيشيروكذا

موتالىالسهاماخراجيؤديحيويةاعيضاءتصيبالتيالسهامبتلك

ال!المنالسوءلالسنةالمجالاالكلاايتركلاوحتىومحققمفاجيء

فيهايكونالتيالحالاتفيالااالسهااخراجبعدمينصحفانهالتقولى

واننصيباتعطيوالاأزجالسهاماصراجفانجيدذصحيةبحالةأ-راحا

الازجأوالسهامتلكاخراجعلىيقداانالجراحشعلىالحياةمنقليلاكان

الاصابة.تهلكمنللجريحالشفاءفرصةءوا!اأ

عنهيعرفولمبارحومؤلفمتحرسطبيبوهوعباسبنعلياما
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المحابفي"الصناعةكامل"كتابهفييشيرفهواليدصناعةتعاطىقدبانه

والسكةوالشوكالازجةاخراجكيفيةفيوالعشريناكأأبع

وصارتالاشاءبحضفيدظتاذاوالسلاوالشوكالاؤجةاما"

قدالذيالموضععلىيوضعانفينبغيبالحديداخراجهيمكنلاموضعاث

اياماذلكويلزمبالاسقمعجوناناعمامدقوقاالمدحرجالزراوندفيهدخل

ويلزمبعسلويط!ناعماويسحقالرطبالفارسيالقصباصليؤخذأو

الفاراناَذامعهماويخلطويذوبانوزختالاثيا!علكيؤخذأوالموضع

وعرهابالكلبتيناخراجهيمكنحيثالىويخرجهيجذبهفانهناعمامسحوقا

ذلكاخراجيكونكيفباليدالعملفيهتذكرالذيالموضعفينبيننحن،

كابالكلبتين)1(

اكثرطبياتعاملاوالازجالسهاممعيتعاملعباسبنضليفانهكذا5

تلكاخراجتسماعدالتيوالموادالادويةيصفحيثجراحياتعاملهخن

الالةايالرأسالمبرديةالاكلبتينأوباليداخرا!اتعذرانالازجأوالسهام

ينصح!و(الازجمأوالسمهمرأستمسكانتستطيعالتيالرقيقةالحادة

اضالجا.يئتساعدالتيوالمروحاتالمراهمبوضعمعهابالتعامل

ونيلسوفاطبيباعنهعرف(سيناابن)الفيلسوفالطبيبالشيخان

تعاطىقد*انهأواحاجراعنهيعرفلمولكنوسياسياوشاعراورياضيا

حالاتلبعضشارحةكتبهبعضجاءتوقد،اليدصناعةعملأوالجراحة

يحص!لقدالذيالنزفومعالجة-وربطهامعالجتهاوكيفيةالجواحات

افردحيث(الطبفيالقانون!الموسوعةكتابهفيذلكذكرماواكثرعنها

-:يقولفهووإعلميتهاتعبيرهافيالدقيقةالواضحةالعلميةالفصوللعضلثا

941ص2بالصناعةكامل-عباسبنعلى-11/
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فيوقتلالضسررعظمجراحةفيهاوقعاذااعضاء-الاعضاءمن"

لمأالنادرفييقتللموربماالاكثر

نايمكنانه1معوالكبدالدقاقوالامعاءوالدماغوالكلىكالمثانةإ

جراحةحدوثمعالسلامةيتوقعفلاالقلبواماخفيفةكانتاذاعليهايسلم

.()1(فيه

مم!وتهوح"تهرعلهعرضفاذابطنهفيجراصةلهيعرضمنواكثر"

،)2(ماتطناستغلالأوفواقاو

الأعضاءالاسلح!ةتصيبالتيالحالاتلتناذردقيقعلميوصفهذا

ازجة،أورمحأوسكينأوسيفمنسابقاعليهاالمتعارفالمختلفة

ابةواصاقاتلةالمباشرةالقلبفاصابة،المصابللجريحمستقبليةلمحةواعطاء

.الموتعكماتثناياهابينتحمللاقدالدماغاصابةحتىالاخرىالاضضاء

سيلحقالموتفانالبطنداخلوتمزقمباشرةاصيبتاذاالمعدةوكذا

-:الاصاباتلشكلالدقيقبوصفهينتقلثمومن.المصاببصاحبه

مدوراأومستقيمابسيطاشقاتكوناناماتخلولااللحميةالجراحة"

وقدنافذااغائرايكونوقداللحممنشيءنقصانمنشقاأواضلاعذاأو

لهجعلناوقدالدمحبسفيالجميعويشتركواحدتدبيرولكلمكشوفايكون

والتبتيرالورميمنعل!لجراحةنافعاالدممنمعتدلقدرسيلانكانوربمابابا

يحرضاذاكانهتورمهاتمنعانالجراحاتفييعنيماافضلمنفانوالحمى

فسخأورضكانأوورمهناككاناذاوامااحةالجراعلاجمنتمكنورم

الجراحهـةمعالجةيكنلمبتقيحأويرمانيريددأالجراحةمعخللهاجتمع

كا!3(الورمفيتعالجذلكيدبرلمما

147ص3بالطبنيالقانونسيناابن-)1(

7،1ص3بالطبنيالقانونسيناابن-)2(

147ص3بالطبفيالقانون-سيناابن-)3(
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التفكيروبعدعمقعلىنستدلالصريحةالواضحةالاشاراتهذهمن

.المسلمونالعربالاطباءبهايتمتعكانالتي1العلميةوالملاحظةالمعرفةودقة

كلحريصينوكانواالجرحشفاءعرقلةأوسعةعلىوالتقيحالورموتأثير

اذاأيالورمحدثماواذا-ورمغيرمنالجراحةعلىالحفاض!علىالحرص

مكتشفةولامعروفةتكنلموالتيفعلتهاالجراثيمولعبتالورمحدثما

العلميالرب!هذاولكنقرونبعدةذلكبعدالمجهراكتشفانبعدالا

والى-الشفاءوتعذروالحمىوالتقيح-والورم-الجرحبينالطبيالمنطقي

السيطرةكيفيةفي.والاطبأءالجراحينلدىالشاغلالشغلهيهذايومنا

سواءورمغيرمنأي-قيحغيرمن-تلوثغيرمنالجروحشفاءعلى

ومعرف!ةاكتشافمنبالرغم.الشفاءعمليةيرافقالذيوالاحتقانالورم

المتنوعةالمختلفةالمجاهروانواحوتصنيفهاوانواعها(الميكروبات)الجراثيم

السلفا-البنسلين-المضاداتمنكثيرةانواعومعرفةاالعظيمالتكبيرذات

النظافة-المهمةالقاعدةطبقولكنا!اانوامنلهحصرلاعددمع....

طرومنورمعرومن-تلوثغيرمنالجرحوحف!والتعقيمالجرحنظافة

-عباسابنولمجهالقفوابنسيناوابنالزهراوياليهمادعىوهوتقيح

.المجالهذافيكتبمنوجميع

لو!فهالبمحبعلاجالاهتمامقبلالورمعلاجعلىسيناابنركزوقد2

الىالجراحاتهذهفتحتاجوالاوجاعالاورامذواتالجرحات1تدبيروفي"

ذلكيتمولاالورميسكبئلمماالبتةتندمللاالجراحةانيعتقدوانالرفق

فيهتستعملوانالثانيفيوارخاءالامراولفيوتبريدتجفيففيهبماألا

ضضوكلفينقصهعموممعبذلكخاصهوومماالجملةفيأالاوراعكج

ويضمدعفصبشرابفتطبخحدوةرماثةيأخذوانالقدمالىاالرأسمن

")1(الموضع

914ص3بالطبفيالقانون-سيناابن-)ا!
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فيماالغرضوظاهرباطنمنالاحشاءجراحاتفيكليّتدبيروفي"

وانالباطنفييجمدالدميتركولايلحمانباطنمنوصدلمأشقانهيتوهم

طب!اذاالبلابسمثلالاولينالغرضينفيالنافعةوالادويةالدمنزفيمنع

النزتمنعبسببيسقيماواماالكبيرالقنطوريونفييسمقىأوالخلفب

")1(الصسملبماءالبنجبزرمنونصفدانقوإزنلمحمثل

وكيفيةالتلوثأي(/القيح)الورمعلاجسميناابنيهـصفوهنا

العسل.معالبنجحبوبويصفالنزفمعالجةيصفوكذاعليهالسيطرة

البطنمراقاخرفان،العالمفقالالظاهرانوالشقالجرحواما"

فان،ويدفيالمعييضمكيفتعلمانفينبغيالامعاءبعضتخرجحتى

لا؟أموثيهـقبرباعليربطانَينبغيهلتعلمانفيحتاجالثربمنشيءخرج

العالمهوهذا)2(خياطتهفيالسبيلوكيف9لاامالجراحةتخا!وهل

المعرفةيملكونمنالعلماءالىيشيرالعلماءوبتواضعوالفيلسوفوالطبيب

ذلكاسمالىصراحمةيتنرولم،اليدوصناعةالجراحةفي(العلميةالخبرة)

كاعليهاعتمدالذيالجراحأوالعالم

تغمسىانينبغيفلذلكالهواءبردهوالمعيانتفاخفيوالسمبب"

ايضاسخناذاالقابضابوالشرابهاوتكمدوتعصرهاالحارالماءفياسفنحة

ويقويالماءاسخانمناكثريسخنانهوذلكالموضعهذافينافعاكان

الجراصةتوسيعفليستعملالمعيانتفاخالعلاجهذايحلللمفانالامعاء

سكاكينفاما،النواصيربمب!تعرفالتيالالةالشقلهذاالالاتوارفق

....")2(فلتحذرالرأسالمحددةالوجهينمنالحادةالب!

914ص3بالملبفيالقانون-سيناابن-)1(

ا.همى-3الطبفيالقانون-سيناابن-)2(

اص.ه3بالطبفيالقانونسيناابن-)3(
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والجروحالبطنخياطةكيفيةفيجيداوصفاسيناابنيعطيثمومن

-:يقولحيث-العظيمة

ارفعالجراحةفيهاالتيالناحيةتجعلن11دائماقصدكيكوفوان"

الامعاءحف!واماالجراصاتهذهجميعيعمامرهذافانالاخرىالناحيةمن

لمالجراحةكانت-اذاالبطنالىتردانبعدخاصةلهاالتيمواضعهافي

الجراحةتلكموضعيمسكانينبغيانهوذلكجزلخادمالىفتحتاجعظيمة

للمتولىشيءبعدشيئاًمنهويكشفويجمعهفيضمهخارج"ن"بىهكلد

جيطحتىقليلاويضمهفيجمعهايضامنهاخي!ماقدالىويعمدلخياطتها

خياطةمنيكونمااجودلكو(اصفوانا...محكمةخياطةكلهاالجراحة

-:فاقول

والمراقالصفاقبينماتصلانهواليهتحتاجالذيالامركانلماانه"

فاذاداخلالىخارجمنالجلدمنالابرةفتدضلتبتدىءانلكفينبغي

البطنط!ولفياستقامةعلىالذاهبةالعضلةوفيالجلدفيالابرةاتمذت

واتمتالابرةفيهاتدخللاالجانبهذافيالصفاقمنالحافةتركت،كلها

ثافيةؤ"لفذهااخذتهافاذا!اارخالىداخلمنالاخرىحافتهفيالابرة

الذيالصفاقحا/فةودعدا!لالىخارجمنالمراقمنتمسمهاالحافةهذهفي

ودعخارجالىداخلمنالاخرىحافتهفيالابرةواتمذالجافبهذافي

،...الجانبهذافيالذيالصفاقحافة

ذلكعلىكلهاالجراحةتخي!انالىاخرى1بعدمرةذلكوافعل)

(الحال

السعةفيالاسرافيتوخىانفيجبالغرزتينبينالبعدقدرفاما

ايضصوالخي!،ينغرزوالضيقماينبغيعلىلاتضبتلالسعةفاما،والضيق

اللينبينفاخترانقطعرخواكانوانالتغرزعلىاعانوترياكانان
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انهالاالتغرأزمنابعدكانوانالجلدفيالضزعمقتانوكذلك،والصلب

واجعل..ههناالاغندالفاحف!يلتحملاالجراحةداضلالخي!منيبقى

وكذابالمراقأا(الصفاق"الصص!اق"الزاقالبطنخياطحهـةفيغرضك

الموضوع1هذافيعالمالىمسشنداالجراحاترب!كيفيةفيسيناابنيتطرق

اويالزهراالجراحقولبهجاءلمامشابهوهو

اخر.احدوامصدرعلىاعتمداانهماالاخرامعلىاحدهمااعتمدفهل

قالهبمافاعمليلتحمااناردتاذاالظاهرانوالشقالجرحاما"

:قالحيثالصناعةهذهاهلمنعالم

رأسينمنيبتدىءرباطافالزمهالشقهذامثليلتحماناردتاذا"

الموضعكانوانرفائدتلزمهاناحتجتعظيماكانفانالرب!منعرلا

منالجرحشقةجميعفيخيرالمثلثة1والرفائدايضاالخياطةالىاحتاجممتلئا

")2(فق!الشقعلىتضب!لانهاالمربعة

الادويةفيفصلتحتلذكرهاسيناابنتطرقفقدالادويةيخصوفيما

:للجراحالملحمة

ومن:الحيواناتومنالنباتاتمنوتكونالمعدنياتمنتكونقد"

شجراوراقالنباتاتومنوالشمعالاسب!د(هنالاسفنداجمثلالمعدنيات

شجروورقالكرنبوورقالخكفوورقضماداالذكرالبلو!ورق

منشيءأوبخلمنقعاوالحلفاءالجمللسحانوورقلحائهوقشرالتفاح

الابنالحيواناتومن.الصنوبرشجرورقبهخل!اذاوخصوصاشراب

لم!)م(العظيمةللجراصاتملصقجداالحامض

اكاا3ب-القانون-سيناابن-)1(

3153ب-القانون-سيناابن-)2(

153ص3ب-القانون-سيناابن-)3(
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فانومواقعهاومسبباتهاواحجاصاانواصاكانت!ماوالاصابات

يحدثالذيالنزفهو-الاصاباتتلكمعالتعاملكيفيةفيالمهمالعامل

وييشير-القديمةوالمؤلفاتالكتصكافةتغفلهمالموهذا-الاصاباتتلكمن

-:ذلكالىسيناابن

وأشريانالعرقهلتعرفانيتفقدانيجبمااولانتعلموان"

ذلك!علممااكثربهوتعتنيبالضريانفتحفلالمذكورةبالعلامةوريد

،...بالور!د

منكثيروتعذرورمالجراحةصحباذاانهتعلمانويجب....)

العنيفالشدولاالفتائلادخالولابالخيوصلالرب!يمكنفلمالاعمالهذه

()1(الدآوتخثيروالتخديروالقبضالتقذيةاستعممالحينئذيمكنوانما

فىسيناابن1ذلكالىفيشيرالمحيطيةالاعصابالجراحاصابتماواذا

:-َوقرو!امجراهيجريماالعصبجراحاتفيفصل

-الجراحاتمنلهتعرضبالدماغواتصالهحسهلشدةالعصبان"

وعلش...العقلواختلاطكالتشنججداظيمةوالامجداشديدةاوجاع

")2(ورمهناكحدثاذاخاصةلسانوجفوفوسهر

-:سيناابنيقولالعظمكسرمعالجراح-المختلطةالاصاباتوحول

وليبعدشديدارفقابالجبرالمجبرفليرفقوجراحةكسراجتمعواذا"

المراهممنينبغيماالجراحةعلىعوليف!الجراحةموضععنالجبائر

ويتركالجرحجانبيمنبالشديبتدأبانيأمرونوقومالزفنيوخصوصا

يجبنمتمسهالكسرعلىليسالجرحكاناذا!سمنوهذا!كشوفالجرح

16هص3بالطبفيالقانون-سيناابن-)1(

018صابالطبفيالقانون-سيناابن-)2(
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نافيحبالاكسرعلىكانوان،الهواءعنيغطيهاخرسترعليهايكونان

عنيسيراويخلىجانبكلمنوينقىيقعحتىبحبلهالشدتشكيل/فييحتال

لمةالحبوهذهعثمصاسودبنتراتالرؤائدوتبلموافقةبهيئةتمسهالجرح

بربارووي!ؤتيخلفالىيرب!ثمالجرحشفةعلىالرباروطرفيوضعانهي

ماينبغي.علىالربطسائريلتحمتمالسافلةالاخرىالشفةعلىويوضعاخر

ونزلرباروعلاقدمنهمستوثقاعداهومامفتوحاتمسهالجرحيبقىحتى

نالكمفتوحاالجرحويبقىشديدشدالكسرموضععلىووقعربافى

دواءليصلذلكبحذاءثقباالجبائرعلىتجعلانذلكشئتمتى4تكشف

يمكنبحيثذلكويكونعنهاالصديداخراجويمكناليهاالجراحة

ذلك.بعدجميعاعليهماالتغطية

عريكونانيجببلفيالبردوخصوصارديءمكشوفاالجرحتركفان

احرتقدكانتانالجبائناستدملتالجرحصحواذا،فق!مضغوفى

")1(الموضعذلكمنالجبارةومكنت

معالكسرتداخلهن!اكيكونعندماالعلميالوصفهذاوفي

معالكسربتجبيرعملياجراءالىسيناابنيشيرحيث-المفتوحالجرح

القيحواخراجتنظيفهاعلى،-السيطرةالجروحلمعالجةمفتوحاالمجالترك

الىومتبعةسليمةعلميةطريقةوهذه-الجرحتلوثمنيتجمعقد/الذي

وعلاجوصفوفي.المختلطةوالجروحالكسورعلاجفيهذايو!ا

الصناعة.كاملكتابهفيعباسبنعلياليهايتطرقماتهاوعيكالجراحات

ثيكاناذاالاتصالتفرقانالامراضاصنافذكرناعندقلناواذا"

هيماومنهابسيطةمفردةهيمافمنها!دهتقاومفاذاجرحلهقيلاللحم

منف!شقواماؤطعاما!يالبسيطةالجراحاتفاماغيرهامعمركبة

302ص3بسيناابن-)1(
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هومامنهوالشقال!عوهذاالعضواجزاءمنشيءمعهيذهبانغير

هومامنهالعظيموالش!قبتةاعراضيتبعهلامفردعظيمهوماومنهصغير

بسببالقرحةفييكونوهذاووسخصديدفيهيحد،ثماومنهناشفخال

فضلتانلهعضوكلانوذلكالغذاءمنيصلماهضمعنالعضوضعف

الجلدعلىالوسخمنهايتولدغليظةشالاخرىأالمسمامنتنحللطيفةاحداهما

تكنلماذاالغليظةالرقيقةالفضلةمنيكونالقروحمنالحادثوالصديد

كانوماالغليظةالفضلةمنيكونوالوسخوتحللهاتلطفهاالغزيرةالحرارة

الاستدلالالىفيهيحتابمليسبينظاهرفامرهكذلكوالقروحالجراحاتمن

عرضمعأومرضمعأوسببمعمركبةهيمافمنهاالمركبةالقرحة5شاما

كثيرةذلكوعلاماتالقرحةالىتنصبمادةهناككانفاذاسببمعاما

وعلامتهطب-!زاجسوءمنكانالمرضواماوسيلانهاالقرحةفيالرطوبة

النقصانمرضفمنهالاليالمرضوارو!ناشفةقحلةيابسةالقرحةكونان

تفرقمرضومنهالعضومنجزءوسقوع!القرحةفياللحمنقصانوهو

العرصْمعالقرحةتركيبواماالعظموكسرالع!سبقطعبمنزلمةالاتصال

والمركبصالبسيطةالقروحمنواحدوكلمعهايكونالذيالوجعفينزله

الحقيقةعلىالناصورلانناصورلهاقيليومااربعينلهاوجاوزتتقاومت

صلبلحموفيهواسعوقعرهضيقوفمهغورلهَالقروءمنكانماهو

بعضوفيقحلةيابسةالاوقاتبعضفيوتراهاوجعمعهيكونولاابيض

انظعتوربمادائمامنهاالرطوبةتسيلماوكثيرةالرطوبةكثيرةالاوقات

فعفنتهالعظمالىانتهتالنواصيروربماينفتحناواحياالناصورفمينسدونااحيا

وامافكلتهاالشريفةالاعضاءبعضوالىعرقالىأوعصبالىانتهتوربما

وتعويجتأريبعلىمروربمااستقامةالىيمتدبتجويفهاكانفربمابتجويفاتها

تفرقنوعمنذكرناوفيماكثيرةافواهلهالواحدالناصوركان؟ربما

ناارادلمنكفايةوالقروحالجراحاتاعنياللحمفييكونالذيإلاتصال
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")1!ينبغيماعلىصواباليعالجهااحوالهااختلافيعرف

وانوا!االجروحعنعباسبنعلي4فببدأالذيالككمهذاوفي

وحدوثوتلوثهاوتقرحاصاالطبيوصفهاا(لىذلكبعدعرجولكنهوشدتها

صناعةأوالجراحةيتعاع!لموالذيالطبيبوهوذلكفيغرابةولا-القيح

للجروحتنرحهجاءوهكذاطبياوممارساكاتباوعلمه!دهكرسوانمااليد

خالصة.طبيةظروجهةمن

علياليهايتطرقالمعيوخروجالبطنجدارتنتمملالتيالجروحوفي

الجراحة.افيالنظريعلمهببعضالكبيرالطبيعلمهيمزجوهو-عباسبن

-والثربالمعيوخرجالصفاقوخرقتبالبطنجراحةوقعتاذا"

بشرابالموضعفضمدوانتفاخورمالموضعنالقدكانفانتنظرانفينبغي

الشرابهذاتجدلمفانوالنفخالورميذهبحتىمسخنقابضاسود

الورموتعالجيذهبالنفخفانوالثربالمعيبهاوضمدحارةاسفنجةؤجل

االواءكانفانداخلالىوالمعيالثربفاكبسذلكفعلتفاذايسكنبما

ينجذبحتىورجليهبيديهوتعلقهالحمامالعليلتدخلانفينبغيباردا

لمجسجبدهنالموضعفليمرخالحمامفىخوليمكنلمواناسفلالىظهره

منبقيقدوكانذلكيدخللمفانوالثربالمعيادخالرمثممغتروشمع

.والثربالمعييدخلمابمقدارقليكوتوسعهالشهـقفيتزيدانفينبغيالنفهـخ

فينبغيويسوديخضرفانهيومهمنوالثربالمعيتدخللممتىانكواعلم

فيهالتيوالشرايبنالعروقترب!انبعدواسوداخفرقدماتقطعان

الاصدغفي!الذيإلشريانرباروفيلكوصفتماعلىدقيقابريسممبخي!

البطنمراقخي!ثمداخلالىالمتبقيواد!لقطعهتريدماتقطعثمومجبره

ربماالصلابةالشديدالخي!فانواللين4الصكببينفيمامعتدلبخي!

تكنولا،متقاربةعقداالخياطةولتكنينقطعاللينوالشديدالجلدخرق

31هصابالصناعةكامل-العباسبنعلى-)1(
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انضماممنفيمتنعح!افتيهمنيعيدهولافينخرمالجرححافةمنقريبةالغرز

الصفاقافيالمراقعلىالتيالعضلةفيالجلدخارجمنالابرةتغىزوانالشفتين

تقطعهثموتعقدهالخيطتمدثمخارجالىالابرةتخرجثمالعضلةداخلمن

تأتيانالىذلكمثلوتفعلذلكمنقريباأخرموضعافيالابرةتغىزثم

،)1(ايامابالرفائدوتشدهالاصفرالذرورعليهوتذركلهالجرحعلى

-عباسابنعليوصفمعسيناابنوصفيناظرالوصفهذاوافي

.الزهراويوصفكبيرحدا(لىويشابهه

تناولتوالجراحةالطبفيوصلتناالتيالالسفارهذهانعلمنافاذا

ومضاعفاتهاوجراحهاالحرباصاباتمختلفوالتفصيلالدقةمنبكثير

معلوماتلتعطيالاسلحةانواعجميعووصفبلوالازجةالسهامواستخراج

تلكمننوعكلاخراجواسلوبواوصافهالسكحلنوعللمعالجوافية

وعملبعلمياكاملةبينةعلىكانواوالجراحينالاطباءبانلعلمناالانواع

ومضاعفاتهاا!ارهاوتداركالحروبواصاباتالجراحعكجيتناولونعندما

همالظةمناقلبل!لمةبانهذايومناوحتىنعلمنحنحيثوتقرحاتها

والأنفأنهمالعظمىإلغالبيةاماوخبرتهمو"مارستهمعلومهميسجلونالذين

ويزاولوهاوالجرا!يةالطبيةصناغنهمممارسةفيجيدةومعرفةعلمعلىكانوا

لمحيث،مشاظملكثرةاماأالعلوتلكيس!جلواانَغيرمنوحربا"!ا

وظرياعلمياجيدةمعرفةعلىا!مأواخبراتهملخ!العملوقتالميسمح

الملاحظاتتلكبعضسجلقداخروقسمالكتابةعلىلهمقدرةلاولكن

ولم،الايامتأكلهاأوتلفأوحرقمناصحابهايلاتوعليهاجاءتولكن

انتشاوعلىالواضحوالدليلالكاملالضوءيلقيالذيالقليلالامنهايصسنا

واسانيبومضاضفاتهاواصابتهابالاسلحةعكقةمالهوكلالحسكريةالعلوم

ومضاعفاتها.اخطارهاوعكجعلا!ا

482ص2بالصناعةكامل-عباسبنعلى-)1(
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بيةاالعرياتالمستشة

منهاالمدنيةسواءالمستمثفياتعناليسيرالنزرغيرالتاريخيذكرلم

والعسكربة.

والحروبتوقفدونوالقتالمتواصكًالصراعكان

الانسانعنالكميروذكرجديدمناوارهاويشتعلالافترةتخمدلم

الانسانيستعملكانوماوالحديديوالبرونزيالحجريوالعصرالبدائي

علىويعتديحيناقمسهعنبهاليدافعوأدواتاسلحةمنالعصورهذهفي

كثيرأتصورلمالكهوفورسومالاثاربانعلماالاحياناكثرفيالاخرين

كانهل..العصورمرعلىومستعملةشائعةكانتالتيالانسمانيةالادوات

؟مستشفياتكا!وهل!طبيةلمادواتهناككانتهل!اطباءهناك

الىاخازتفا!اتدونهانعنوجزتالتاريخكتبتجنبتهماهذا

.الانسانبنيبينالوحشيةوتخليدوالقسموةالقوة
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النيلواديحضارةوبعدهاالانسانيةالحضارةمهدالرافدينبلادفي

بادتحضاراتجميعأكانتوربما،العربيةالجزيرةحضارةشقبلهما

..والاغريقالصينحضاراتبعدهاوجاءتوانقرضت

عاشهالذيالانسانيالدورعنالاولينقصصتحدثنالمولكن

ومعارك،شواتهناكنعم،المستشفيات،الطب،الدواء،الاولإلانسان

ماعلىمحرفةانهاأوصدقاأوكذباتكونقدوخط!،جيوشواجتياح

اليهاالرجوحيمكنأولياتوهناك!!تأريخهناكولكنالمنتصريهواه

،الحروبهذهفيوالطبالجراحةدورهومااما،واستنطاقهاوتحليلها

اتماسهموبلفظونبل،وينقلونيسمعفونوكيفالجرحىيعاملكانوكيف

...الخيلسنابكوتسحقهمالحربماكنةتطحنهمانأو،الاخببرة

التي)ص(الكريمالرسولبهاامرالتيتلكهيطبيةخيمةأولان

نعلملا،ذلكقبلامامعاذبنسعدفيهاوعولجا!جدساحةفينصبت

توجد،وجودهعدمعلىالقاطعبالدليلليسالشيءمعرفةوعدم،شيئأ

ولاقصصلتأريخ11كتبتدون!اولمشيئاإعنهاولانعلم،كثيرةواشياءاشياء

الاولين.واساطير

،يونالامو،لراشدونالخلفاءا،الاسلامصدر-الاسلامبعدوما

المتلاح!قة،الفتراتهذهفي،العربيالمغرب،الاندلمسبلادالعباسيون

الذيالمسالفيماحدثناوقلةالتأريخاءاستقرإمع،نلاظالمتداخلةالمتعاقبة

،خاصبشكلالحربيةوالمستشفيات،بالمششفيات،يتعلقفيمانبغيه

ببناءاهتمواالذينوالسهـلاطينالقادةان...فلاح!،العسكريوالطب

الايو!ي،الدينصلاح،الدولةعضد،عبدالملكبنالوليد:المستشفيات

...طولونابن..الزنكينورالدين

،الامراضعلىللتعرف،العربللاطباءالفرصةالمستشفياتاتاحتوقد
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العلميةوخبراتهمتهممعلوماوتطوير،ثالجراح،العلاجاتشانواح

وقداَحْرالىمكافْىمنوالمتنقلةالثابتةالمستشفياتوكثرت،إلنظرية5

المستشفياتمنالنوعهذاونشأ..والادواتالادويةمنتحتاجهبمازودت

بسرعةالمصابينمعالجةوضرورةالحروبمقدمتهافيكثيرةلاسبابتيجة

المناطقفيرالامراضالاوبئةانتشارمنعفي،-كذا!الخسائرخقمليل

.)1(ااجعيدة

كنواةالمسجدساحةفينصبتالتيالخيمةتلكالىاخرىمرةنعود

التاريهـخ.فيمسجلةميدانمستشفئلأول

)2(الجرحىبخدمةتقوممشرفة4فبوكانت

الكتببطونفيوالمسجهـلةالاسكمفيالمسجلةالمستشفياتوأول

هذاجاءوقد(م607هـ-)89سنةعبدالملكبنالوليدبناهالذيالمسششفى

المستشفياتكثرتوقد،الخليفةهذاعهدفيالاسلاميةالفتوحلكثرةموافقا

ومعزوالمقتدر،والمعتضد،الرشيدهارونبهابد/أالدباسيةالخلافةايامفي

..الايوبيوصكءالدين،الدولة

وبيمارسقانالقاهرةفيأالناصريالمستشفىالدينصلاحبنى

الاي!وبيينايامفيوخصوصاالاقطارسائرفيالمستشفياتوعمتالاسكنفرية

الملحةللحاجةخاصةوفلسطين،؟سهورية،والعراقأالشافيوالمماليك

الايويييينايامفيالشاممدنفامتلاتالصليبيةالروبا:جدتهاالتي

اشهرهاوكانجنوبأغزةشمالاًالىانطاكيةمنبالمسششفياتوالمماليك

63صخليلياسين.د-)1(

512سابالاسلامتأريخ-حسنابراهيمحسنالدكتور-)2(
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هـ-956)سنةمحمودنورالدينبناهدمش!قافيالكبيرالنوريالبيمارستان

(()1ماسا

واشهرهمالمستمشفياتوبناءابالطبوالحكامالخلفاءاكثراهتممصروفي

بنىالذيومو،الصحيةبالشؤوناهتمالذيطولونابنبذلكولعا

...منهاكلاجعلاقسامالىوقسمهالمعركةارضفيللمرضىالمارستان

واباحهحمامينلهوجعلهـ.4902سفالطبفروعمنبفرعخاصا

)2(والمذاهببالاديانتميزنجبرمناختلافهمعلىللناس

الفخمةقصورهاحداختارقدالقاهرةفيالايوبيالدينصلاحوان

ذاكاختيارهفيواتنقيالناصريالمستثمفىسميكبيرمستشفىالىوحوله

.الضوضاءسبعيدلماقصرا

-578سنةالقاهرةازيارتهاثناءجبيرابنالمعروفالرحالةوصفوقد

امناءالمديرويليمقتدرمديريديرهرحبقصربانهالمسششفىهذام1183

والجرعاتالغذاءويعطو!مونهاراليلاالمرضىراحةعلىيسهرون

.)3(الموافقة

اسبابكلوالجيشوالسلاطينالخلفاءمستشفياتفيوتوافرت

ولكلللفق!راءابوابهاتفتحوكانتقصصورهمفيتتوافركافتافيالرفاهية

طلبالقاهرةفيالمنصوريالمستشفىاثتهىفعندماتمينربدونالشعبابناء

:وقالفشربهالمستشفىمنالعصيرمنقدحا(قلاوون)المنصورالسلطان

84صالعربيالطبخيراللهاسعدامين-)1(

293ص3بحسنابراهيمحسنالدكتور-)2(

89ص-والطبالعرب-الشطياحمدالدكتور-)3(
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للحكاموخصصتهواتباعياندادي،الىالمستشفىهذاوهبتاني"

للرجالوالعبيدللاحرار،والصغارللكبار،والامراءللجنود،؟الخدم

")1(السواءعلىوالنساء

اشاروالذيالدولةعضدالىالمنسوبالعضديانبيمارستانوفي

ذلكلادارةمديرأولكانانهأي-لهساعورأولوكانالرازيبنائهالى

وجماعتهلّماحبنالحسنوابوالخيرأبوالجرائحيينمنفيهوكانالمستشفى

()2(الصلتابو)اليهمالمشارالمجبرينمنو

غوائلمنوخلمستاليناوصلتالتيالمتوفرةالمصادرذكرتوقد

طدهال!ظروتسلصانبعدِباوراقهالتاريخكتبمنومانجاوصراوفهإلدهر

منافواععدةهناكان-المحدثينالتاريخكتابمناليهااضيفوما

ومئاكهناومنتشرةومتنوعةوهيكتيرة-بتةلثااتالمستشفياأوالاأالمستشفيات

.الاطرافالمتباعدةالاسلاميةالدولةارجاء!ب

للاسعافمشافمنهاانواحعلىايضاهذهوكانت-المتنقلةافيوالمشا

ذكرماالاوليالاسعاتفمشافي.محمولةومشافحربيةومشافالاولي

عندتنقلمحمولةومشاف.الخندقغزوةفيرفيدةخيمةغرارعلىمنها

ثابتة.مشاتفيهاتتوفرلامناطقفيوامراضاوبئةحدوث

الحربيةالمشسافي

اسسعلىونظمتهاواستحدثتهابجيوشهاالاسكميةالدولاهتصت

الطيفةبعدوبخاصة-تلكالجيوشوعظمتالفتوحاتامتدتانبعدرصينة

922صهرنكةزيغريد-)1(

934صاصيبعةابىابن-)2(
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لجرحىبايةلعناتواماالاهتماومنجملة)رض(بلخطاابنعمرقورلفاا-نيالثا

الجيش،تنظيمصميممنوجعلتهوالبيطرةوالصيدلة4الطبابادخلتفقد

للجيشكانحيثللجيوشالمرافقةالعسكريةالمستشفياتشكلتوبعدها

هذافييذكروممابالخليفةملحقخاصجرا-عليهايشرفحربيةمشاف

كلفيورافقهالايوبيالدينصلاحمنمقرباًكان(مطرانابن)انالمجال

كبيرمدخلولهاالدينصلاحخيمةتشبهحمراءخيمةلهوكانتحروبه

الح!يماتاحاذالتمريضهمالنساءالىالجرحىيحولونوكانوابهتعرف

والبغالالجمالظهورعلىتنقلمتحركةالمسششفياتهذهوكانتيعيشواان

وحداتتشبهبهاخاصةمسششفياتللجيوشكانبانهالقوليمكنولذلك

حتهـىالجنودمنالجرحىبتمريضتقومالنسماءوكانتالطبيةالميدان

011(يشفوا

كتباخبارهاتناقلتالتيالسيارةوالمسشوصفاتالمستشفياتومن

علىيحملكانالذيالسلجوقيمحمودالسلطانبيمارستان-التاريخ

جملكاناالذيالملكنظامالملكشمسالوزيروبيمارستانجمكاربعين

.)2(الجمالمنمائتانوالمرضىوالغلمانوالاطباءوادويتهوخيمهالاته

والامراءوالقادةالخليفةاطباءعدامامخصسصوناطباءِللجيشوكان

وتشيروالبغالالجمالظهورعلىتنقلمتحركةالمستشفياتهذهوكانت

السلطانجيشيستصحبكانالذيالمستشفىا.لىاخرىمرةالمصادراغلب

جملا.اربعينعلىالمحمولالسلجوقيمحمود

وفييشفواصتىالجنودمنالجرحىبتمريضتقومالنساءوكانت

عاتقعلىتقعاورباجيوشفيالجرحىخدمةكانتبالذاتالوقمتذلك

9هصوالطبالعرب-الشطياحمدالدكتور-)1(

34هصالعربيةالحضارةاصالة-معروفناجي-)2(
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)1(بالجيشاللاحقاتالمومساتالىتسندألموئهمزمك

لمداواةالاطباءمعهارفقواجيشا!نروااذاالعباسبونكانبينما

واعدادها.الادويةلتركيبالصيادلةوارفقواوالمرضىالجرحى

منفيهاكانوحدهابغدادانحتىجداعظيماالاطباءعددوكان

طبيبا.086للهجرةالرابعالقرنولفيثيالمقتدرخلافةفيالاطباء

اسفارهجمييمفيويرافقهقاماذامعهيقيمبالجندخاصمنمنهموكان

عكللىيحملو!ا-سيارةمشافالعباسيمللجيشوكانالفعليةوخدماته

،والبغال)2(الجمال

المتنقل()المعمولالبيمارستان

الامراضظروفبحسبمكانالىمكانمنينقلالذيالممستشفىوهو

لدىمعروفاالمشافيمنالنوعهذاوكانالحروبوكذاواثتشارهاوالاوبئة

يكونواانالراجحبلواطبائهموسكطينهموطوكهموالاسلامالعربظفاء

المرضىيلزممابجمميعم!زمستشفىإعنعبارةوهوافشأهمنأولهم

الىبلدمنوينقلوصيادلةواطباءوملابسواشربةاطعمةمنومداواتهم

..الثابتةالمستشفياتمنالخاليةالبلدانمناَخر

وحروبهمتنقلاتهمفيالسلاطينيستعملهاكانالتيالمتنقلةالمشافيومن

...قالاحيثالقفطيوابنخلكانابنرواهما

7اصخيراللهامين-)1(

اصهبعةابىابن،274صب.اخلكانابن،ص.224بالمقريقي

ص.24اب

.6ص7بالاثيرابن-)2(

222صابالاطباءطإقات

274صابالاعيانوفيات

164صثابتنعمان-العباسيةالدولةفيالجندية
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دمشقنزيلالمرسيعبداللهبنالمظفرعبد(اللهالمغربيالحكماباان

جملا)1(اربعون!ملهمتنقلستانببيمارطبيباكان

ايامفيالجراحابنثابتعباسبنعليالوزيرذلكفعلمنوأول

اطباءلمهاهـرئيس5سنةقرهابنثابتبنسنانمنباشارةالمقتدرالخليفة

..فيهلهيقومتوقيعاارسلحيثبغداد

ينولاوانهاهلهمنبالسوادفيمن-عمركفياللهمد-فكرت)

الاطباءمنالسوادلخلوعليهممتطببيشرفلامرضىفيهيكونانمن

..والاشربةالادويةمنوخزانةمتطببينباثفاذ-عمركفياللهمد-فتقدم

مقامهمالىتدعومامدةمنهصقعكلفيويقيمون،بالسواديطوفون

(21(غبرهالىينقلونثمفيهمنويعالجون

أفيوالملوكالخلفاءتصحبفكانتالنقالةالمستشفياتظاقاتسعثم

سنة)برقوقالظافرالسلهطانوكانالجيوشتصحبكانمتكما،تنقلاتهم

.جداكبيرامحمولامستشفىيصطحب(م9138هـ-108

المرضىربضيهـديرالافدلسفي"ضواحيها"قرطبةارياضاحدوكان

)م(المغربوفيالافدلسفيللمِستشفياتصريحذكرلايردلكن

وذكرالمستشفياتمنالنوعهذاالىخيراللهاسعداميناشاروقد

القرىفيسيماولااطباءيوجدلاحيثالمختلفةالامكنةالىتنقلبانها

)4(عامةالمرضىفيعالجدونللصستشفياتالمجاورة

9،69هصوالطبالعرب-الشطىاحمدالدكتور-)1(

934صمعروفناجى-)2(

392صفروخعمر-)3(

.7صخيراللهاسعداميه!-)4(
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المتنقلةالمستوصفاتهذهبان"هونكة"المستشرقةاشارتوكذا

بالجنود)1(خاصةمستوصفاتجانبهااوالىالقرىبيناولحتولة

عنحديثهفيعيممىاحمد-المستشفياتمنأالنوحهذاالىوتطرق

-:وقالالاسلامفيالبيمارستانتاريخ

بالنسبةالحاجةحمسباخرالىمكانمنينقلالذيالمستشفىهو

أ2(الحروببسببأواوالاوبئةالامراضانتشارعندالعمل"قتضياتالى

يوجدلاحيثبلدالىبلدومناخرا(لىمكانمنعادةوينقل

نطاقواتسعمعدمرضأووباءفيهاظهرالتيأوثابتةبيمارستانات

سفراتهمفيوالملوكالخلفِاءتصحبفكانتالمستشفياتهذهاستعمالات

.)3(الحربحالةفيالجيوشكاهـتصحبكماورحا،تهم

231صهنكةزيغريد-)1(

11صالاسلامفيالبيمارستاناتتاريخ-عيسىاحمد-)2(

392صالعربعندالعلومتاريخ-فروخ-)3(

4،1صحضارتناروائعمن-السباعيمصطفى

7صهالملومتاريخفيدراسات-عبدالرحمنلْجيبحكمت

018

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الصليبيةالعروبفىالعسكريال!طب

الحضارةفيهاانتقلتالتيالحضارةمنافذاحدالصليبيةالحروبكانت

غزاةجاءوا-قاطبةاورباربوعالىالاسلاميالعربيالعالممنوالعلوم

واذاالاسلاميوالظلامالظلممنفلسحطينارضبتحريرمخدوعينطامعين

فنهل!واالاسلاميالمشرقفيمشعةالعلمونوروالعدلالانسانيةيجدونبهم

فيالسادراورباعالمالىكتبهامنونقلواحضارتمهامنواستفافىواعلومهامن

الا.منقطعلاالتيونزاعاتهاالقديمةوهمجيتهاالدامسظلامها

الطبيةالعلوموبخاصةانذاكاوربامظاهراحدالعلومفيوالتخلف

والهند/سة.والكيمياءوالفلكوالرياضياتوالفلسفة

اعمالمنالبولوفيهوغوالجراحالطبيبصحب1218عامففي

المقدسة.الارضفيمعهبموحلالايطالبين"ادعواكما"اللهفرسانايطاليا

سلالةخدمةفيامضىانبعدعمرهمنالسبعينبلغقدوكان

الستمائةعلىينيفاجرلقاءايطاليافييومبارديامقهـاطعةاحكاالبورغونيوني

.يرة
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الحربالى-ايطاليافيمقاطعة-بولونيةفرقةيصحبانعليهوكان

وتفشيوبردجوعازمةمنعنهـهنتجومادمياروحصارحضرثمومن

منتكدسواالذينالجرحىالىاضافةدائماشغلاليشغلهكافياالامراض

العتيد.السملطانجيشمعالمعركة

باساليبهكسورهمويجبرمواطنيهجراحيضمدلوكافونهوغووظل

!ونالالسيادمنكثيراانيرىوكان،سنواتثلاثمدةالبسيطة

وتحريملهمالكهنةازجرمنبالرغمللتداويالاعداءجانبالىالذهاب

تهديد.ولاوعيدلامعهمينفعولم،الكنيسةرجال

للتعرتمناسبةمناكثرلهتوافرت،الثلاثالسنواتهذهخكلوفي

واحد،آنفيوالذمالمدحفيهمكثرالذينالمسملمينالجراصينهؤلاءعلى

ساحةالىايحملهكانالذي.العسكريمستشفاهموزيارةعظمتهمورؤية

جملا.اربعونأوثلاثونالمعركة

فيورأى،لهالصدمةبمثابةكانالجروحمعالجةفيهوغوراَهماْان

وشاهد-منزلةحكمةوكأنها-ابقراع!عنواخذهتعلمهماخطأواحدةلحظة

القحانمنابقراروعنتعلموهفما-واصدةلحظةينهارالسالفالبنيان

فيالقيحرعايةوعمليةالزلاليةبالموادالجروحوتغطيةمفيدمنهالمرشكوبالجيد

الكثيرونثمنهادفعالطبفيفاحشةاخطاءالااهذإيكنلم...الجروح

الجروحتجنبويجبظأهاالعربوالجراحونالاطباءواثبتصياتهم

.إلمسثتطاع!دالقيح

يلفوهاحينكبيربنجاحالجراحيداوونالممريونالاطباءكانحيث

خمس!ةغالباحالهاعلىويتركو!االقويةبالخمرةمشبعةساخنةبضمادات

الابحاثاثبتتوقد.تكنلموكأنهابسرعةبعدهاتشفىايامستةأو

.للجروحومعقمةالجراثيممنخاليةالمعتقةالمرنرةالخمرةبانالمعاصرة
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هذهلوساطةللشفاءتتماثلكانتوالشرا.ليبنالاعصابجراححتى

الوسائل.

الىي!عمدونكمانواالعربالاطباءانكيفجمبنيهبأمهوغولاح!لقد

الىيلجأواانقبلونجبرههـاالسيكرانوفباتبالحشيشالجرحىتخدير

دالألاءانحر!هؤلاءيشعراندوناطرافههـممنطرفايبكمعون-البضر

00001قط

ومداركهالعنميةافاقهتفتحتوقدمعام/1221وطنهالى!وعووعاد

بينالحديثةمعارفهنشرالىسعىهذاومعمنتهاهالعمرمنبلغقدوكان

واسعةشهرةفنال-التداويفنونمنكثهـيرفيالعربمسلكوسلك-قومه

التيالحديثةعلومهمنللاستفادةوصوبصدبكلمنالقوماليهوسعى

والجراحيةالطبيةوالعلومللمعرفةجديدافتحاوفتحتالشرقمنتعلمها

كلبمنعواوصاهم-العربمنتعلمهقدماعلىواحفادهابناءهعلمانهكما

الكسورمعالجةعلىوحثهم.الجروحمعالجتهملدىتقيحوكلالتهاب

العملياتلدىالمخدرةالاسفنجةطريقعنالتخديرواستعمالسلةبطرق

أا(الجراحية

خصهـوماكبر(الاسدقلب)رشماردالانكليزيالملكمرضولما

ورفه،لمعالجتهالخاصطبيبهالايوبيصكحالديناليهبمثالدينصلاح

)2(والثلجالفواكهانيهارسلةانكنه

عنناتجاعشرالثالثالقرنخلالاوربافيالمستشفياتانشاءوكان

الدكتوريقولكما-المسششفياتهذهكافتفقدالصليبيةالحروباثر

-:(ميرهوف)

ا+992،003،3صالغربعلىتسطعالعربشمس-هونكة-)1(

158صالسلطانيةالنوادر-شدادبنالقاضى-)2(

11اصوالمغربالمشرقفيالصليبيةالحروب-المطوىالعروسمحمد
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الصليبيونشاهدهاالتبمالفخمةللمستشفياتتقليدايبدوماعلى"

.ق)1(الشمفي

الحروبفيوشاركواالطبفيواسعةشهرةنالواالذينالأطباءومن

محمدأبووهو"البغداديعبداللطيفالدينموفق"هو-الصليبية

كتبفيودرسام162عامولدالبغداديالموصلياللبادبنعبداللطيف

والتحقالق!دسالىسافرثم،الملكسناءابنأايافيمصرالىوجاءارسطو

ولكنهالشهرفيديناراثلاثينراتبالهوعين،الايوبيصكحالدينبحاشية

الجامعفيللتدريسيجلسواخذمصرالىعادهـلإحالدينموتوبعد

")33(الأزهر

الحروبفترةفيالاسلاميالعربيالطباليهبلغمابينوللمقارنة

علوصموا!طاروالغازيةالصليبيةالجيوشلدىالطبومستوىالصليبية

منقذ"بناسامة"الفترةلتلكالمعاصرالمقاتلرواهماالطبيةومعرفتهم

:-الاعتبار-كتابهفيالصليبيينطبجيبعن

طبلباتماذمنهيطلبعميالىكتب-الصليبي-القنيطرةصاصبان

له:يقالنمرانياطبيبااليهفارسل-اصحابهمنمرضىيداوي

-:فقلناعادحتىايامعتنرةغابفما:ثابت

!!المرضىداويتمااسعما-

:قال

لحقها-قدوامرأةدملةرجلهفيطلعتقدفارسااعندياحضروا-

المرأةوحميت،وصلحتالدملةففتحتلبيخةللفارسفعملت،نشاف

417صزكرياهاشهمزكريا-1()

الطبيةالنباتاتني)التذكرةاحياء-الطبكلية-مفتاحرمقيالدكتور-)2(

(94صالعطاريةوالمفردات
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يم:فقالافرنجيطبيبفجاءهم،مزاجهاورطبت

يداويهمشيئايحرتماهذا-

:للفارسوقال

!؟برجلينتموتأوواحدةبرجلتعيشاليكاحبايما--

المريض:قال

!واحدةبركلاجمبشبل-

-:الصليبيالطبمدعيقال

قاطعا.وفأساقويافارسالياحضروا-

خشبقرمةعلىساقهفمد،حاضرواناوالفأسالفارسفحضر

:للفارسوقال

ضربةاراهوانافضربهاقطعهاواحدةضربةبالفأسرجلهاضرب-

ساعته.منوماتاء"ماؤامخفسمالثانيةضربةوضربهانقطعتماواحدة

:فقالالمرأةوابصر

شعرها؟احلقواعشقهاقدشيطانرأسهافيامرأةوهذه-

.النشافبهافزادوالخردلالثوممأكلهممنتأكلوعادتفحلقوه

:فقال

وسلخصليبارأسهاوشقالموسفاخذرأسهافيدخلقدالشيطان

يم:فقلتوقتهافيفماتت،بالمحوحكهالرأسعظمحتىوسطه

حاجة!اليّلكمبقى-

.قالوا

لا؟-

مهـا
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اعرفه:اكنمالمطبهممنلعلصتوندْفجئت

الشاسعالفرقمهـدلىندركالطبيتينإلمريفتيناهاتينمن

واسم!ةطبيةمعرفةمنالعربالاطبهـاءبهيتمتعكانمابين

امدارا!وثَيفص،-"الموضعيةوالالتهابات!اباتالاصلنوعوادراك

نالاويفتحالخراجينضجانالىالتحفظيبالاسلوبومعالجتههـا

معالجتهاهوالحالاتهذهلمثلالطبيةوالنصيحةهذايومناوحتى-يطع

..باللبائختفتحلماذاتفتحثمومنتنضجانالىتحفظيا

العربيالطبيبعالجهاوقد،النشافاصابهاالتيالمرأةتلكوكذا

ناالىحالهاوتحسنتمرضهاوطأةمنتزيدالتيالاطعمةعنهاومنعبحذق

بالمشرطوعالجهارأسهاالىالشيطانبدخولفاعتقد-الصليبيالطبيبجاء

.)1(بوفاتهاوجل

مظفروأبوالدولةلمؤيد(الاعتبار)كتابفيالحديهـثهذاجاءوقد

العهـاص!رعلى(شيزر)قلعةفيالمولودالكنانيمرشدبنمنقذبناسامة

سماهوقدام590سنةتصرز4هـالموا"فق488سنةالاخرجمادي27في

.الشامفتحامراليهعهدعربيقائداولباسمتيمناالاسمبهذاوإلده

تتجلىمرَاةالاهيما(الاعتبار)بكتابالموسومةمذكراتهوانكما

الاسكمية.والفروسيةالشاميةالمد/ينةفيها

شبابهاياماولىصرفشجاعامحارباشهمافارسامنقذبناسامةعاش

وبعض،بالقاهرةالفاطصيالخليفةقصروفيبدمشهـقالنوريروالبكفي

..بالموصلالاتابكةدارفيكهولته

الغزواتشملتالتيالميلاديعشرالثانيأقرنااحداثعايشحيث

فيطرائفهاودوّناكثرهاالحروبمنوش!ف،الاولىالثهـكثالصليبية

132صالاعتبار-منقذبناسامة-)1(

بريستونجامعة0391حتىفيليبتحقيق

21،216صهالغربعلىتسطعالعربشمس-هونكهزيغريد
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وصفوهوماجرحاهمالمسلمونالعربعالجوبهبف"الاعتبار"مذكراته

وتموعولجوااصيبواالذينوالاشخاصوالطعانالضرباثناءعلاجمن

الاطباءمارسهالذيا!مالدورعلىلتبرهنمهمةوثيقةكتابهفجاءشفاؤهم

وسنسرد-التامبالشفاءعليهماللهمنالذينالجرحىمعالجةفيالمسلمون

القصصهذهنقلفيمباشرةالاعتباركتابعلىمعتمدينالقصصبعضهنا

كتابهفيمنقذبناسامةالعربيالمقاتلرواهومما.الطريفةالطبيةوالنوادر

والتيالمصابينهؤلاءواسعافومعالجةالجرحىتخصطرائفعنالاعتبار

مختلفمعالجةفيالعربوالجراحينالاطباءقدرةعلىالكاشفالضوءتلقي

-:يقولالاصاباتتللثلأغلبوشافجيدبشكلالحرباصابات

ذلكحماةصاحبقراجابنمحمودالدينوشهابنحنالتقيناكنااننا-

بينوالطرادواقفةوالمواكبوبينهبينناالمحربوكانت-الوقت

لطيقالالمعدودينوكرساننااجنادنامنرجلاليفجاء.المتسرعة

يبكي.وهونميربنيمنجمعة

له:فقلت

؟بكاءوقتاهذا؟محمودابايالكما-

ق!الة

!منصورابيبنَصهنكطعنني-

قلت:

؟يكونشيءايسرهنكطعنكواذا-

:قال

اسهلالموتانوالله!!سرهنكمثلطعننيالاشيءيكونما-

واهوناسكنهفجعلت؟!واغتالنياستغفلنيلكنهلمجننيانمنعليّ

راجا.فرسهرألم!ردّولكنه،(عليهالامر
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فقلت:

؟محمودابايااينالى

:قال

دوفه.لأموتناولاطعنهوالله-سرهنكالى

فقلت:يضحكوهوعادثم،مقابليبمناناواشتغلت،ساعةفغاب

عملت؟ما

فقال:

منجمعفيعليهحملفقِدروحيلفاظتاطعنهلمولو،واللهطعنته-

وعاد)1(فطعنهاصحابه

ناويأسفالمعركةفييطعنالذيالجنديحماسةلناترويوهذه

علىويهجمالامهويتحملجرحهيضمدولكنالقتاليمستواهدونطعنهالذي

طعنهـهالذيطعنانبعدالنفسمرتاحمنتصراويعودلنفسهليثأرعدوه

.بالذات

عليالجميليقاتلكرديضنكتابهفياسامة،يرويهااخرىوقصة

فيقول:-

لهيقالالاكرادمنرجلاانذلكفمنللوفاءيقاتلمنالناسومن"

وقعةاللهرحمهماوعميابيصضر،فارس!وايفارساكأسمهوكانفارس

بهموخكدرفيهاعليهمحمل!ملاعببنخلفالدولةسيفوبينبينهماكانت

.جرىلمامتأهبينغيروهموجمعحشدوقد

-:وقالراسلهمانهذلكوسبب

نأخذها"الفرنجوفيهااسقوناالىنمضي"

36ص-الاعثبار-منقذبناسامة-)1(
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.ثقبوهالحصنالىوزحفواوترجلوااليهااصحابنافسبقه

منترجلكانمنخيلفاخذوصلملاعبوابنالقتالفيوهم

:القتالبينهمواشتدللافرنجكانبعدمابينهمالقتالووقعاصحابنا

يقاتلرالوماجراحعدةوجر-عظي!!قتالاالكرديفارسفقاتل

اللهرحمهماوعمىابيبهازفاجتاالقتالواتمصلبالجراحاثخنحتىويجرحم

-:فقالبالسلاموهنأهعليهفوقفناالرجالبينمحمولوهو

وماكبيروفضلجميلعليّلكملكنالسملامةاريدقاتلتماوالله"

واج!ازياكمصايديكمبيناقاتلفقلتاليومهذامثلشدةفيرأيتكم

"أ1(قدامكمواقتلجميلكم

.الجراحتلكمنعوفيانهسبحاثهاللهوقضىوعلاجهنقلهتمثمومن

الذيالمتطورالجراحعلاجاسلوبالىلكشارةالمثلهذااضرب

الىينقلولكنه-الهلاكعلىويشرفبالجراحيثخن،والذيالمقاتلفيهيعالج

.بالشفاءعليهاللهويمنفيهيعالجمحل

هذاكتابهفياسامةمارواهكذلكالجراحةفيالمتبعةالاساليبومن

:قالحيث

منهاجراحعدةااليوذلكفياللهرحمهالدولةشعه،،ءوجر"

افيالرمحونشبالماَقناحيةمنالسمفلانيعينهجفنفيطعنهاطعنة

بطدهمعلقاوبقىجميعهالجفنوسق!العإنفسق!العينميؤخرةعندالماَق

العين.تمسكالتيالجفونوانما،تستقرلاتلعبوالعين،العهيئمؤخرةمن

العدينتعرفلاالاولىكحالههـافعادتوداواهاالجرائحيفخاطها

)2(الاخرىمنالمطعونة

9صهلاعتبارا-اسامة-(1)

ص،ه-الاعتبار-منقذبناسامة-)2(
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الصليبيةالحروبابانالمسلمينالعربلدىوالجراصةالطبكانهكذا

وبعدالعينوطعنة-التهابأوتلوثغيرمنويعالجطعناتع!دةيطعنرجل

بينهيافرقلاوتغدووخياطتهاعلاجهايعاد-بالماقمعلقةوتبقىتخرجان

شفاؤهايتمانودقيقةمتقدمةتجميليةلجراحةفانها-السليمةالعينوبين

-:وقالوالدهعناسامةيرويوكذاوالتقيحالتلوثيصيبهاانخكيرمن

جراحبدنهوفيللحربالمبانترةكثير-اللهرحمه-الوالدوكان"

")1(اشه"تمعلىومات،ها"دلة

وبعدهاالجراحتلكشفاءويتمويعالجكثيراويمجرحالحروبيباشر

.والجراحبالحربلهعلاقةلالمرضطبيعيةميتةيموت

واخترقتالمقاتلصدراصابتنجكءطعنةعناخرىحادثةويروي

جاءوكما،ويشفىيعالجولكنهسيموتبانهالجميعواعتقدالصدرذلك

.الاعتباركتابفي

منفارساوشاهدت،وقالقلبهشريانقطعانبعديسلمالفارسبان

نعحنالتقيناوقد،شجعاننامنوكان.القشيريتليلبنندىلهيقالرجمالنا

صدرهفيالافرنجمنفارسفطعنهثوبينغيرعليهمامعرىوهووالافرنج

جانبه.منالرمحوخرجالصدرفيالتيالعصفورةهذهفقطع

جرحهوبرأسلمانسبحانهاللهفقدر،حيامنزلهيصلنظنهومافرجع

باكتافهانسانيجلسهلمانيجلسيقدرلاظهرهعلىناماذسنهلبثلكنه

كان)2(كماوركوبهتصرفهالىوعاديشكوهكانماعنهإزالئم

جرد!هكذامثلمعالجةمنالجراحيتمكنانواضحبدليلهذااليس

اهص-الاعتبار-منقذبناسامة-)1(

42ص-الاعتبار-منقذبناسامة-)2(
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علىوينامالجراحيعالجولكنسيموتبانهالقومويعتقدصدرهالرمحيخترق

.بالشفاءعليهاللهويمنظهره

كتا!فيجاءواحدةبساقوهووينازالمالقوايصارعورجل

.الاعتبار

فرجبنعليلهيقالأسودرجلكنانةبنيمناصحابناأفيكانانه-

لهـهفقالْرطهوانتنتاصابعهوتناثرت!بثهـتحبةرجلهفيطلعت

-:ئحيالجرا

تلفت.والاالقطعالالرجلكما-

وداواهاساقهنصفمنقطعهاحتىوف!ثرهامنشاراعندهفحصل

وفييركبفكان.واقواهمالرجالاجلمناللهرحمهوكان.فبرأت

القتالويحضرركبتهفيهتكونسيرالاخرالجانبوفيواحدركابسرجه

رجليستطيعلااللهرحمهاراهوكنت،الحالعلىوهوالفرنجويطاعن

أا(يقايضهولايشابكه

بتشخيصالعربوالجراحينالاطباءخبرةلتوضيحالقصةهذهنروي

الجسم-واعضاءالساقبقيةالىالالتهابامتدادواحننمالالعفنةالحالات

قأهيلالىيصاغثمومن-وامانبنجاحقطعهاوتم-ِبالقطعنصحوهوهكذا

وصنععليهموالتغلبالرجالومنازلةالخيلركوبلاستعمالالمصاب

اثناءازنةالمواعلىللحفاظبسيرتثبتوانالمقطوعةصبالسماقخاركاب

.الفرسانمعوالمبارزةالصدام

جراحهلكهـثرةماتانهظنرجلفيالجراحخياطةعناسامةرواهومما

:فقال

بعدوذلكشيزرحصنافيالمجليةوالاسمانحنتقاتلنايومرأيتفانني-

146صالاعتبار-منقذبناسامة-)1(
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لمأالرجال"الحصنجانبمنافسانصاحالقتالمناليومذلكفراغنا

فقلناصاحالذيالىفبادرناسلاحهممعهماصحابيمنجماعةوعندي

"؟مالك"

-:فقال

فيهفوجدناكدخلناهمظلمخالاصطبلالىفجئنا،هاهناالرجالاحس-

مقتولا.اصحابنامنرجلاووجدنافقتلناهماسلاحهمامعهمارلأجلين

ورفعتسجىقدالباطنيةمنرجلاتحتهووجدنافرفعناهشيءعلىوهو

صاحبناووضعناتحتهالذيوقتلناصاحبنافحملنا،صدرهعلىالمقتول

انهنشكولاعظيمةجراحوفيهالمكانذلكمنبالقربالجامعفي

رأسهفادخل،حسافسمعالاصطبلبذلكاجتازالمسكينوكان

قدانهظنواحتىبالسكاكينوضربوهمنهمواحدفجذبهالسماحليحق!ق

وعادجسمهوفيرقبتهفيالجراحتلكخيطتانسبحانهاللهفقضى.مات

الاجالوموقتالاقدارمقدراللهفتبارك.عليهكانماالىالصصومن

والجراحةالطبان-الباريحكمةوبعد-دليلهذاوفيوالاعمار)1(

الجراحخياطةمنليتمكنواوالكفاءةالقدرةمنعالمستوىعلىكافهـت

محالة.لاميتانهلأوظنفيهالجراحاثخنتازبعدالجريحونثفماء

وامكانيةوجلصالباريقدرةعلىفيهاويدلليرويهااخرىوقصة

-:قالحيث.الدقيقةالعملياتاجراءفيوقابليتهمالجراحين

ثلثعلينااغاروااللهلعنهمالافرنجانوهوذلكيقربماشاهدت

فرأيتالمدينةعندقرية-فنينبندر-فيواقفااناواصبحتالاخرالليل

كوجوهو!هفماالوس!وامافكالناساثناناما!مقبلةشخوصثلاثة

162ص-الاعتبار-منقذبناسامة-)1(
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وس!فيبسيفافرجيضربهقدمنهمالوسطانيواذادنوافلما،!الناس

،صدرهعلىصارو!هنصفاسترخيوقد،اذنيهالىوجههفقطعاتمه

فدخلالرجلينبينيمشيوهوشبرمنقريبفتحوجههمنالنصفين/وبين

كانماالىوعادوعوفيالجرحفالتحموداواهوجههالجرائحيوخا!البلد

،المشطوبغازيابنويسميالدوابيبيعوكان.فراشهعلىماتانالىعليه

.الفرب!ة)1(بتلكالمشتيوبسميوانما

صذهالوجهإيخأطانمتقدمةتجميلي!ةلبجراحةفا!ا

باقج!ارة!ل!هو!ارسبصرهأوسمعهشقانبعدوالمعرفة/الدقة

يقدمهالموتانظانيظنفلا،فيقولتمسهعناسامةويتكلم،والبيع

لقيتفكم،معتبرأوضحبقائيففي،الحذرشدةيؤخرهولاالخطرلاركوب

،الاسودوقتلت،الفرسانولاقيتوالاظارالمخاوفوتقحصتالاهواللأمن

.بالسمهاموجرحتبالرماءوطعنتبالسيوفوضربت

فرأيتالتسينتمامبلغتانالىحص!ينحصنفيالاجلمقوانا
والبقاء)2(الصحة1

بان-العر.يالطب-كتابهفيخيراللهاسعدامينالدكتوراشاروقد

علىياضحا-دليلاوكان!تجداقاصرةالصليبيةالجيوشفيالاطباءمعارف

لجأوطالماالعصرذلكفيالعربتضلعازاءوالطبالعلومفياورباتقهقر

منهم.النصارىوخصوصا-العرباطباءالىالصليببننمن/الامراء

روايتهفيولترسكوتالسيرالاثجليزيالكاتباشاروقد

)3(العربلاطباءالصليبيينالامراءاحترامالى"الطلمسان)

163ص-الاعتبار-منقذبناسامة-)1(

163ص-الاعتبار-منقذبناسامة-1إ2(

227صالعربىالطب-خيراللهاسعدامينالدكتور-1/)3(
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العربىالمغربفىالعسكرياللطب

كالتوافما-غربهعنشرقهولامشرقهعنالعربيالمغربينفصللم

*والعلوموالسياسةوالتاري!خوالتنقلاللغةفيوثيقوتراب!دائماتصالهناك

،الحكاموتغيرالعلوموتباينتالسياسيةالاجواءتقلبتمهما-والحضارة

...العربيالوطنارجاءمنتلكأوالبقعةهذهوفيذالثأوالقطرهذافي

المعرفة-ضروبلمختلفوافتقالوتفاعلمستمرتجاوبهناكفكان

غربه.لهيتجاوبالوطنشرقفييحدثفما-العربيوالغربالتنرقبيرَ

هناككانوهكذا-الشرقابناءيتكقفهالوطنغربفييكتبوما

عالمناعلىمرتالتيوالاحقابالاازمانمدىعلىمستمرانوتلاحمتفاعل

..العربي

والتلاحم!التفاعلذلكفياثرتكثيرةوعواملوسائلوكانت

والتحارفالكلاوراءالتنقل-الاياممدىعلىالحضارياروالانص!

..الرمالوتلالالصحراءبطاحتقطعاليوالقوافل
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تنقلالتيالوسائلتلكاحدىوالفتوحوالغزواتالحروبخهؤكانت

معهاتحملالذيبالقدر)والعاداتوالطبائعوالثقافةأوالعبوالمعرفةهعها

.والدمارالدماءوسفكوالخرابوالحقد،القوة

والمرعىالكلاوراءالقاصدةأوالمحررةأوازيةالغاالجيوشمعوتسير

والبغالالجمال-الشرقالىالغربمنأوالغربالىالشرقمناتج!تل!سوإء

وسيومْهرماحمنانذاكالمتشرةالحربوعدةالمؤنتحملأوهيوالداواب

...وسهام

-الضمادولفافات..والآسياتوالمضمدينالاطباءمعهاتحملاوكذا

اليابسهـةجذورصاوربماالاشج!ارواوراقالجافةالنباتاتمنوالكثير

المرضى.ومعالجةالجراحتضميدفيلاستخدا!ا

اخرىعربيةمنطقةالىبيةعرمنطقةومن-اخرالىمحلمن-الانتقالبهذاو

المتناحرةالمتحاربة-الجيوشتلكبين-والمحرفةابخرةمعهاتنقل"كانت

الغازية.اسوالاقوام

الشرقفيالجراحوضمادات،الطبيةالمعارفوترعرتذمتومثلما

والاج!دادالاباءوعنالاجيالعبربألانتقالالعربيةالجزيرةووس!!العربي

منواكنسبوااقتبسوافقد-الواحدةوالقبيلةوالواحدةالعشيرةفي

.الاخرىللاقواممخالطتهم

وبمخاصةالعربيمغربنافيالمعرفةوانتقالالتطورهذامثلوحدث

منفزحواعربيةوقبائلاقوامهمالعربيالمغربسكنممنالكثير"ان

لهم.ومقاماموطناافريقياشمالمنواتخذواالعربيةلأالجنريرة

وقطعالسهامواخراججروحهمبضمادمعرفتهمبدايةمعهمونقلوا

.العظاموجبر!النزيف
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المنتسبنِنمناناسمشرقهفيكانكماالعربيالمغربفي-كانوهكذا

من*عرفوهبماالتطبيبمنشيئايتعاطونالجيشرجالومنالدينعلومالى

.الموروثبالتقليداخذوهوبماأضجربةا

التراجم.كتبفياسماؤهموردتالذينالمتطببينهؤلاءجملةومن

التعريف.ضمنناجيوابن-والدباغ-والمالكي-العربابي-مثلوالسير

.القطانمولمىالاسودابيترجمةفيمثلاناجيابنفيقول.بهم

،(طبيبايعنيالبدنفقيهكان"

--البدنفقاء-المتطببينهؤلاءعلىالعربيالمغربفياطلقحيث

فتهحبنونصرمعافيبنوحمانترجمةفيوكذا-البدنفقيه-واحدأهم

وسواهم.

الاجناد-يينموجودينكانواالمتطببينهؤلاءمثلانشكمنوليس

وان..والحروبالغزواتميادينفيالمقاتلينمنوالجرحىالمرضىيباشرون

يخرعلو!موسائلعنولاالطبيةمعلوماتهممدىعنالكثيرنرفلاكنا

منالفوهوبماالمكسورةالعظاموجبروالكيبالفصدخبرتهمعنذكرناما

المدنافي-البدنفقيهاتيوجدكانافهوبذيهي.الزمانقديممنالمعالجة

،العربفساءمنوهن،المتطببينللرجالمثيلاتالافريقيالشمالفيالعربية

من2وغيرهمازوا!نيعالجنفكن،العربمنبعدهمجاءومنالفاتحين

المألوفةوالعقاقيرالمناسبةبالاعشابالجراحاتبتضميداقاربهنمنالمصابين

..العشيرةوصائزامهاتهنعنوتجربةخبرةمنورثنمما
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أ،لارضروسطحعلىالانسانظهورومنذالانسانيالتكوينبد!ياتومن

الاكبرىرسالتهاومنبلالمرأةوظيفةمنانيزلولمكانهذايومناوحتى

..والاقاربالاولادتمريضهوالمجتمعفي

في.اللهاودعلماالكبرفيوحتىالصغرافيلمعالجتهمالمعينةهيفالام

الحنوعاطفةمنبهالطبيعةخصتهاولماذلكعلىوالاثاةالصبرمنطبيعتها

)1(والمرضىالاطفالمعتعاملهافيوالرقةوالشفقة

المشافي*نشوءالىذلكادىوقدالشكلبهذاوتطورالطبننتأومث!لما

ومث!ا(البيمارستافات)تسمىوكانتوالجرحىالمرضىتضمكانتالتي

المسجدمنتقرب(الدمنة)تسمىناحيةفيبالق!روانانشئتالتيالدار

مممهـةءعلى..تعريفهفيفاقتصرعلماوصار،السبتبمسمجدالمعروف

بأسم!عرتوربماأمرستات)أو(بيرستان)اسمواسق!(الدمنة)

.(المرضىحارة)

منمقدمةفيكانانه(الاكبراللهازيادة)الاميرنشاعلمنعرفوقد

،،القووان..لمرستانالاولالبافيوهو(الدمنة)مؤسسةالامراءمنزار

الاساطيللت!يز(صناعةدار)سوسةمدينةاتخاذعلىاقدممنأولوهـو

واهتمامهوالانسانيةالحربيةبالقضاياوالاصلاحالاعمارهذاومن،الحربية

هذل!وكانالبحريالعسكرمنالمرضىلايواءالمدينةتلكفيمرستاناباقامة

.)2(للهجرةالثالثالقرنمنالثانيالعقدحواليفي

للعس!كرقدمتالتيئالخدماتنوععناكثرتفاصيلتصللموان

.تجرىكا!التيوالفحوصساتالوقتذلكفي(البحريةالقوة)البحري

2:218/،2:23المعالم-عبدالوهابحسنىحسن-)1(

2:214

6591تونس-المنارمكتبة-التونسيةبافريقيةالعربيةالحضارةعنورقات

214صبافريقيةالعربيةالحضارةورقات-عبدالوهابحسنىحسن-)2(
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فافناوالطامعينالغزاةوحاربواا(عماقهومخر(واالبحرركبواالذينلاولئك

لواقعوتقديرا-المستشفياتتلكفيخدمواالذينالاطباءعنشيئاً،خرفلا

الطبلعلومواسعةمعرفةمن-الاسكميالعربيالعالمفيالعلومصال

والتشرولدح.والجراحة!والفلسفة

والعملياتبالتشريهـحالمغربفيالاطباءاهتمامعن"رينو"تحدثوقد

ذيولعنالغالبافيتتمخضلاانعملياتهذهانلاح!حيث-،الجراحية

والننقح.الاصداءاوالتعفنعنالناتج!ةالاسشعصاءاتلندرةصمخطرة

القطرانأوالمغليالزيتالقروحتضميد-فيالمغاربةالاطباءواستعمل

التعفن.جراثيملأستئصالالصنوبروصمغوالفحموالحناءانساخنأ

الصهـوفانالدملايقهـافيسمهـتعملونننريفحدوثوعند

واللفافاتالفهـولودقيقاليقطينمنالمستخلصة:صوالمساحيق

الألتئامحاولواالامراعياهمفاذا،النزفموضععلىلأللضغ!

الىيلجأونوكذلكمنحرتشهـكلفيالجهـرححافتيبخياطة

الجرحيضمدثممحماةخشسببقطعةوامامحميبقضيباماالعرقكتي

ءبالجاوى)1(

الاطباءاننجد(رينو)الكاتبابداهاالتيالملاحظاتهذهومن

علىالحفاروفيالعلميالمنهجتمسويسلكونينحونالمغاربة.والجراحين

يعرفوهالموانالجراثيمعملمنوالحدتقيحهاومنعالتلوثمنالجراح

التيلاعمالهمالمنطقيوالدليلالمحاكاةهيوملاحظاتهمتجاربهمكانت!.وافما

وخير-وتتعفنتتلوثانمنمقاتليهمجرا-اعلىالحفاضلفياغنمدوها

الىاوامتدالعربيةالجزيرةفيشائعاكانالذيالاسلوبهوالتلوثلا،ما-!لمنع

باي-بالناروالكي-النحارهو-وبعدهالاسهـلامقبل-العربي)المغرب

وصمغوالفحمالساخنالقطرانأوالمغليالنريمتأوالمباشرالكي-اسلوب

الصشوبر.

7هصبالمغربوالاطباءالطب-بنعبداللهعبدالعزيق-)1(
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هوالمغاربةوالاطباءالجراحوناعتمدهالذيالعلاجيالمنهجوهذا

وسورياوالعراقالعربيةالجزيرةفيالعربالاطباءسلكهالذيالنهجنفس!

.يحدثكانمابعكسنظيفةالجروحضلىوالحفاظالتلوثمنعفيوفلسطين

صديد-وترعىوتنو!االجروحتقرءتشجعكانتالتيالصليبيةاوربافي

جرحاهم.منبالافاودتوالتي-الجروح

المساحيتىبرنقالجروحمنالدمنزيفوقفعلىسيطرتهموكذا

ووضعالنزيفوقفخاصيةالامعينةنباتاتمنالمستخلصةالمعقمة

علىعلميدليللهو.خياطتهاوعدمالجروحتلكفوقوالضماداتاللفافات

وشفاؤهاتنظيفهايتمحتىبالعمقمفتوحةالجروحتلكتركاهميةادراك

ع!لىالجرحاعماقوتركللقطعالسطحيبالعلاجالاهتماممنبدلابالعمق

الجريحعلىال!رواشتد-النزيفوقفتعذراذاالا-والالتهابالتعفن

.يمارسونالوقتبنفسولكنهم-المجرححا!يخياطةالم!يلجأونفانهم

ءبجمرةأوبالناريمسخنانبعدحديديبقضيبالجرحبكياخرعلميااسلوبا

الجرحعلىللسيطرةضمانهذاوفيالجرحيضمدوبعدها،خشبيةنار

ضمادها.قبلالمنطقةتعقيميتموبهذا-الجرحكييتمانبعدونظيفامعقما

الجراحونبهيخففالذيالاسلوب(رينو)ساذالالىيغفلولم

خياط!أوالجرحكيارالجراحيةالعملياتاجراءقبلَالجرحىآلامالمضاربة

اشارو/قد،الجراحيةالعملياتاثناءالمرءضتبنيجالىيشيرفهو،الجروح

عسبوههـوب..نباتايسضعملونكانواالمغاربةالاطباءانا"لى(رينو)

)1(مخداِ

ثم!ومغالعربيللمغربالمتممالجزءكانت-الاسلاميةواسبانيا

الاسشاذوقارنوصفوقدوالعلومالحضارة،0بالثقافة-العربىللمشرق

37صبالمغربوالاطباءالطب-بنعبداللهعبدالعزيق-)1(
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أبانفيالاسبانيالعربيالعالمبحالالمسيحيالعالمبينالحال(دريبرا)

-:وقالاسبانيافيالعرب-حصْارة

الحمىفاجأتهأوحادثةاصابتهاذاالاوربيالمسيحيالفلاحكان"

العر!يواما،تشفيهمعجزةلحدوثانتظارأَقديساقربضريحالى.يسرع

جراصه"وتضميدومشرروطبيةتعليماتعلىيعتمدفكانالاسباني

إفينبحثانونرهـفيهذاموضوعنافيلهنتعرضاننريدالذيان

للجيوشقدمتالتيالطبيةوالخدماتالعسكريالطبهوالمتيسرة.ايعاده

وقطعالجروحمعالجةافيالاولالمقامفيالجراحةتأتيتكيدوبكلالمتحاربة

المسششفياتفيعملواالذينوالجراحونالاطباءههـؤلاءمقهـدمةوافيالنزيف3

المقاتلينوبينالعسكريةالخدماتفيعملمنواكثرهمكثيرونفهم.المدنية

الطبيبيعملكانوكيفالعلميةواراءهمنهمملاحظاتهسجلمن!ولكن

العلومتلكمنالينايصلولمبمكانالندرةومنبلالقلةهموالجراح

منهاتبقولمباكثرهاالايامذهبتوقدالكتبتلكتناقلتهماالاوالاثار

..القليل،الا

علوصمسجلواالذينوالكتابوالجراحينالاطباءمقدمةفيويأتي

المتوفى(الزهراويالقاسمابو)الاندلسيالعربيالجراح،ومعرفتهم

ذروتهاالجراحةبلغتحيث،بالاندلسالؤهراءمواطنياصدامسنة!/13.

الربدنياالأوالأندلسدنيافيليسالنابغةوهوالاسلاميةالحضارةدنيا.في

التصريف)مؤلفهفيوبخاصةالوقتذلكفيالعالمارجاءفيبل.!س!

.(التأليفعنجز-لمن

علميخصفيماوبخاصةالطبيةالعلومفيالمهمةالطبيةالموسوعةوهو

الطبيةوالالاتالجراحةعلومتبحثالتيالفصولكافتحيثا-الجراحة

02حمر
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ووصفهااهواضا!اوالتيقبلهمعروفاكانماسواءالجراحةفيالمستحملة

اظب.فيمعتمداالجراحةفيالعمدة-هذامبحثهوظل-استعمالهاوطرق

هذا،ويشملىعشرالسادسالقرنحتىوالاوربيةالاندلسيةالمستشفيات

إكادجراحيةالةمائتيمناكثر"-الجراحةلالاتتوضيحيةصورعلىالفصل

اهذاوفيالغربيينالجراصينمقبعدهمناتىفيمنالاثراكبرله!اكان

-:"هالر"الاعضاءوظائفعالميقولالخصوص

قهـد.عشرالرابعالقرنبعد!رواالذينالاوربيبنالجراحينجميعان-

أأا(المبحثهذامنواستقوانهلوا

-:الغربمبنالجراحيناحدقالوقد

.اعتمدهوقدالعربيةالجراحةفيطبيباعظمالؤهراويانفيشكلا"

منطأولوهو-الو/سطىالقرونافيالجراحةمؤلفيجميعبحوثهالىواستند

الدمليات.فيالحريرخيوعلاستعملمنوأول-الشللوعالجالشرايينرب!

")2(الجراحية

هذاْفياخرى!ودايةمناكثر(القاسمابي)!ودساعدتوقد

كما!المسيحيةاورباإفيوالعامةالعسكربةالجواحةمستوىرفععلىالميدان

.الموضوعفيكتبِمنكلبذلكيعترف

أولواصبحالجراحةفيمبحثه"الكرلمونيجيرار"ترجمحيث

بقيت،الجراح!ةفيتعاليمهاننرىقرونخمسمة!هاءاوربافيتعليميكتاب

الذيخهءالجراحينجميع!ودمعواثرتوتفاعلتطويلا،!منامزدهرةحيةنعةيا

1(باريازامبروا)عصرحتىبعدهجاءمقكلوعندوعاصروهوقتهفي!روا

.م0915المتوفى

231،332صمظهرجلال-)1(

82صبالمغربوالاطباءالطب-بنعبداللهمبدالعزيق-)2(
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التجربيبنطرقعلىالعلميةلموطرقهالجراحيةاساليبهحلغتوقد

(11ثينعالمحد

بموضوعيةكتبواوالذينالمنصفينالمنطقببينالكتابجميعاعترفوقد

كانتالتياوربافيالوحيدةالدولةكانتالاسلاميةاسبانيابان،!وتجرد

وربا11فيالجراحةظلتحينفياعلباءجراحينبواسطةالرهـاحةفيهاتباشر

الاستاذيقولطالصددهذاوفي،الحديثالعصحرحتىالحلاقينايديفب

كامبل"لأ

اع!بسسمعةتتمتععشرالثالثالقرنفياسبانيافيالجراحةكانت"

فيالطبمهنةممارسيءانذلك،ادنبرهأولندناوباريسفيسمعتهامن

وقابلالمتخرجللجراح(جراح-طبيب)لقبيمن!ونكانواسرقسطةى

والجراحيةالطبيةلَلممارسة

جراح-حلاقاوربافيلقبهمكانبينحما

طليطلةفيكانبانه(!روبنسنفكتور"الأميركيالعلامةذكروقد

")2(مستشفىاربعمائةعلىيزيدماوحدإههـا

-أمعموميةاهيحجمهالبيانالمستشفياتتلكعنالتفاصيليذكرولم

هذهمنالكثيرانالمنطقيمليهوماتأكيدوبكلولكن-اخنصاصية

ولخدمات،العسكريةللاغراضخصصتقدمنهااصشاءأو-الهستشفيات

ومعالجةلفحصوكذاالمتبقيةالجروحلتد،بيروالغزواتا،لحروببعدالجشد

..الاجناد

الباهليعبيداللهالحكماباان-خلكانلابن-ألاعيانوفياتقيجاء

333،334صمظهرجلال-برا!

336صمظهرجلال-،أ2(

14صبمعبداللهعب!دالعزيق-)3(
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هذه،و!انتجملااربعونيحملهكانالذيالمجمارستانطبيب!ن

التيء1النائيةبالبلدانوتطوف،المرضىيلزممابجميعتجهزالمسمتشفيات

معد-مرضأووباءبهايظهروالتيثابتةممستشفياتفيهاتوجدلا

)1(حروبأو

منوتنقلالجيوشترافقمتنقلةميدانيةمستشفياتهناككانتفاذا

لفحمىثابتةمسششفياتتواجدمنفلابد،والغزواتالحروبوقتمكان

،/للحروبوالاسثعدادوالتدريبوالسلمالراحةوقت-الاجنادومعالجة

**

ص.35مظهرجلال-)1(

صبالاعيانوفيات
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:يرةهربو!

نة:دجابو!ا

جهل:بو+ا

حشمة:بوا

عنه:زبوإ

:الايادىمسيكةابو

:حرببنسفيانابو

:الاسديسماكابو2

طلحة:لأابو

الثقفي:عبيدابو1

:الجراحبنعامرعبيدةابو1

الثقفى:محجنابو

توفيق:!،حمد

القرني:حسيناحمد

:الفنجريشوقي.احمد

:كصالعادلاحمد1

عيسى:احمد

:محرم،،حمد

ارسطو:

اريام!:

زيد:بنلأأسامة

منقذ:بناسامة

اسحق:ا

حزيمه:بناسدا

يد:يقبناسد1

يزيد:بنتاسماء

خضير:بناسيد

:بانيبالاشورا

الافشين:

:الاسكندر

قطبه.بنالاعور

:"لبخارى

الحكيم:بن؟القمقاع

73

63

66

75

22

39

.9

99

72

38

53

85

84

35

59

76

98

36

28

،2

65

02

92

9

88

ء87

،76

49

701

41،53،

،75،08،78

1،112،113،

،018

184،186،

،091،191

،66،67

،24،26،

13161

،88،19،49

،86

115،116

187،188

291،391

،69

.7
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:رىلبلاذ

:ىمذلتر

حظ:لجا

:ثرلحا

الثقفي:كلدهبنلحارث

:لحجاج

الدمشقي:الحكمابىبنلحكم

:)رض(لحمزة

:لدباغ

:لرازي

:معوذبنتلربيع

:لقباء

:لزهراوي

السالم:يزعبدالعزالسيد

الشطي:

عبدالله:بنتالشفاء

الكعبى:قباببنالشمودل

:النعمانبنالطفيل

:برقوقالظاهر

؟شدادابن

القرنى:

:المأمون

الشيباني:حارثهبنالمثنى

المرتضى:

المعتصم:

الشيبانى:حارثهبنالمعنى

:المقتدر

:ىيقلمقرا

.3

88

23

23

24

56

69

28

88

94

66

36

53

53

67

97

83

.8

43

25

25

78

1،111

76063،

،133،176

136

914

171

137

هَا0

0،2

913

102

،751،177،917

013،

901،

131

178

174

131

011

،!97

،11؟

0،1

162
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101:شعبةبنالمغيرة

05:(السلام)عليهصالحالنبى

47:الحارثبنالنظر

111:مقرنبنالنعمان

691:المالكى

71،،56،57،95،68،96،07:الطبرى

59،،86،88،09ء،76،78،8

101،301،011،113،114،

912،133ء121

،65،،56،57،06،62،6:الواقدي

66،96،07،72،،7

88:هشامبنعمربنترمثهام

128:الشارىطريفبنالوليد

65:عتبهبنالوليد

174!173!123:عبدالملكبنالوليد

701،111:اليعقوبى

19النبى)زوجةابراهيمام

:الانصارىالحارثام

98(ص.محمد

79:الانصاريةالضحاكام

62،59،69:ايمنام

201:العاصحبيبام

201،301:المخزوميةالحارثبنتحكيمام

19:الاشجميةزيادام

26:الربيعبنسعدبنتسعدام

001:ص(.محمدالنى)زوجةسلمةام

29:سليطام

62،39،49:ضالدبنملحانبنتسليمام

29:الاسلميةسنانام

35:الانصاريةعطيهام

62،63،06،08686،78:عمارةام

116:(الحارثبنهمام)زوجةكئيرام

301:نصيربنموصىام

29:كلثومام

902
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79بنعكىبنممروبنتمنيع!م

سنان

175،178،917،391:خيراللهاسعدامين1

79بنعدىبنعمروبنتمنيعلاام

:عنمان

102:بارىامرواز1

98:الصلتابيقيسبنتامية1

101:زيدبنبشرابىبنت،ميمه

39،49:مالكبن،نس

84:حجربناوس

22،23:)ايبرحما

912:.بابك

33،43:،باتروكلوس

98:الحارثبنت.بحيته

59،69(ايمنام)ثعلبةبنت*بركة

27:سعدبن.بشير

03:.بلتيائى

67،68،66:سليمه.بني

33:بيليوس.بور

03:ابني.بيل

127،128:العباسبحني

122:اميةبني

96:عامربنى2

07:قريضة.بنى

27:مرة!بنى

115:بجير

191:كنانه.بني

62:لومان

84ارسلهمسيحيطبيب)لابت

الافونجالىالايوبالدينصلاح

:(لعلاجهم

917:قرةبنثابت

39:الاسلميةحنظلةبنتثبيته

127:حالينوس

ء21
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:يغتشوعبنجبرائيل

:زيدانجرجى

مظهر:جلال

:(محمودابو)حميدبنجممة

:صروبنجندب

علي:جواد

جارلند:جوزيف

:سفيانابىبنتجويرة

ني:يموالكرارجيى

العرقه:بنقيسبنحبان

زيد:بنحاجب

حذيقه:

حذيم:

الابرشى:يمةحق

حسن:ابراهيمحسن

الدبونى:حسن

:عبدالوهابحسينحسن

:كمالحسن

عبدالرحمن:نجيبحكمت

:حماد

جحشبنتحمنه

حمورابى:

:اسحاقبنحنين

معاقى:بنحمان

الوليد:بنخالد

سعيد:بنخالد

:هلالبنخالد

الصمه:بنخراش

:الازوربنتخولة

المؤمنين:امخديجة

رشيد:خلف

128

48،52

102،202،253

187،188

001

44،،5،،6،،7،51،53،

58،65

02،32،33،35

001

102

96،7،

114،115

911

48،15

،9

126،127،174،175

11

791

02

53،018

58،05

62،09

23،24،52

36

691

54،95،66،74،08،87،،99

001،401،501،601،801

001

901

67

001،4+1،501،601

9اص

ااص

211
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ينو:دردا

يبر:در

الصمة:بندريد

سهل:بنرافع

:عميرةبنرافع

ربعي:

:الاسدىثورابنربيعة

:رتشارد

العرقه:بنرحبان

:فيدهر

:مفتاحرمقي

رينو:

:الطيفورىزكريا

زكريا:هاشمزكريا

هونكه:زيغريد

سلمى:ابيبنزهير

الاكبر:اللهزيادة

ث!ابت:بقزيارة

زيرتو:

:اودبنيطبيبةزينب

:سارتون

212

03

002

42

68،83،

01،501،

93

183

62

،53،55

،68408

184

،991891

912،131

914،184

46،766

183،186

،3

791

49

03

122

1891،

96

56

174

134

57،77،83،

171،176

،176،185،
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حذيفه:اب!نولىحمسالم

:وقاصابىبنصرهنك

مالك:بن-سعد

:مماذبنسعد

:عبادةبنءسعد

:المزربانبنسعيد

:عبدهبن.سعيد

:ص(.محمدالنبى)مولاة-سلمى

:(المثنى)زوجة.سلمى

:عموو(بنسخر)زوجة-سلمى

:سليمان

ثابت:بنء!سنان

السلجوقى:سنجر

:ملاعم(بن)خلفالدولة.سيف

حسنه:بنشرجيل

الذهبى:شْمهسالدين

الملك:آنظابن.شسسالمللى

قراجا:بنمحمودالدينشهاب

ربيعه:في-شيبه

:شيرون

المثريه:بنعمروبنصخر

لاا3:الايوبيالدينصلا!أ

سعيد:في-صخرة

:الخطاببنممربنت-صفية

06

187

901

911

06

،06

77،

61

33

19

93

911

22

917

126

188

996

67

لاأ7

،56

33

93،

17،

63

69

،111،113،11،،118،

16،66،67،68،96،،07

83،84،173

709

57

،.

،751،771،831،،81

213
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:الازوربنضرار

:الازدىثعلبةبنضماد

:بز،دبنطارق

طلحة:

المؤمنين:امعائشة

:قتاد؟بنعاصم

الطفيل:بنعاص

:الجومردعبدالجبار

:عوفبنعبدالرحمن

ثابت:محمدعبدالستار

بنعبدالله:عبدالعزيق

:البدريعبداللطيف

بكر:ابيبنعبدالله

الصمة:بنعبدالله

:مكتومامبنعبدالله

المازنى:زيادبنعبدالله

رافع:ابىابنعلىبنعبيدالله

:الازدىقرم!بنعبدالله

سهل:بنعبدالله

:عباسبنعبدالله

ابي:ابنعبداللهبنمبدالله

الئميمي:الطبيببنعبده

:(الحكم)ابوالباهلىعبيدالله

:الحارثبنعبمده

:وقاصابىبنعتبه

طلحلأ:ابىبنعبدالله

21،

001،401

52

147

96

62،67

96

601

128

55،66

891،991

24،26،

72

41

112،113

63،64،

19

68،96

49

66

1469

56

95.،06

49

501،

87

61

251،352
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ردطعه:بن-عتبه

:غزوانبنعتبه

:)رض(عفانبنعثمان

سعد:بنعرفجة

:خدامبنخروة

الدولة:عز

الدولة:عضد

الفهرىنافعبنعقبة

:كلدةبنوهببنصثقبة

جهل:ابىبنعكرمة

الغورىعلاءالدين

)رض(طالبابيبنحكلي

:فرجبنحكللي

:عباسبنعلي

:الجراحبنعباسبنصكلي

:البجاوىمحمدعليئ

ية:عقبنحمكلمارة

:)رصْ(الخطابدقصكمر

عبدالعزيق:بنحكلص

:العاصبنعمر

عكرمه:بنعمر

:ودبنعمر

يحيى:حثمروبن

:فروخصكلمر

كحالة:عمر

:دةحكلنو

الطفيل:بنعمرو

56

118

58

كا5

47

902

57

118

06،96

1،2.1،3.1..،80690،99

84،181،261

56،57،06،62،07،79

191

51،061،161،163،168،

017،171،174

917

59ء001،501

09

57،06،63،29،69،701،

11.،1176118،911،177،

911،177،1326142،3،1

123،124

99،.1.،1.162.1،118،

123

001،201،301

07

64

،05،71،912،917ء91،23

018

88،98،09،19،59،69،،79

89،101،201،301،401،

123

35

001

215
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التميمى:مالكبنعوف

غنم:بنعياض

الليثي:عبداللهبنغالب

:غطفان

:غيلان

:الكردىفارس

:)ص(اللهرسولبنتفاطمة

:روبنسونفكتور

اَبادير:فهيم

:شلتوتمحمدفهيم

سيد:فؤاد

حتي:فيليب

رشيد:فؤاد

قابيل:

الحديد:بنعامربنقطبة

قيس:

:قلاوون

كامبل:

مالك:بنكعب

طالب:ابىبنعل!بنتكلثوم

كناسة:

الغفارية:ليلى

:لوبون

216

701

112

45

918

،61ء62

202

18ء21

67

71

186

72

16

68

133

175

202

62،68

122

79

36

19
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الاشنو:الحارثبنصالك

النضير:بنسالك

المظفر:ابوالدولةمؤيد

:صيرهوف

-مجالد:

ابراهيم:الفضلابرومحصد

قطب:على"محمد

:الداقوقعمرمحمد

:المطوىالعروسى!محمد

:السلجو-ىمحمود

شلبى:!حمود

الشيبانفى:حارثهبنمس!ود

-مسلم:

:الكذاب.مسيلمه

السباعى:.مصطفى

جبل:بن.معافي

:الجموحبنعمروبن.معاذ

الغفارية:.معاذ

:سفيانابيبنمعاوية

:البغداديعبدالله"موفقالدين

مصطفى:محمد3

:نابليون

:معووف!ناجي

:(يتنجيلنا)يتنغيل.نا

:القشيرىتليلبنلأندى

:(عمارة)امكعببنتنسيبة

:المرورىعامربنكجدة

فتح:بنمصر

74،75،

39

125

183

59،001

69

69

183

125،177

901،115

801،901

88،98،

63،78

018

06،701

57

79

101،118

184

67

73

52،601،

917

81،28

091،153

62

88

691

76

117،

49

،142

123،1486177

217
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:السمرقندىالعروضىنفلامي

ثابت:نعمان

الزنكي:نورالدين

هابيل:

الرشيد:هاشون

هالر:

)البارذطي(الازدىعرفجةبنهرثمة

:الحارثبنهمام

:هوازن

البولوني:هوغو

:دوسونورن

:سكوتولتر

وحثي:

خليل:ياسين

:سفيانابيبنيزيد

التميمي:عمروبنيقيد

الشيبانى:مزيدبنيزيد

ابراهيم:بنيوسف

عبدالله:خلفيوسف

218

126،127

911،121،123

173،175

16

251،271،281

102

118

116

43642

181،182،183

32

391

63

35،77م23،246

361،381،481

902

99،101،701

133

128

912،013

،627.331

،178

،174

،133،135،

،061،17.
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"الكتابمعتويات"

-3

-3

-06

-7/

-8"

19

-01

-ا11

ا-3

ا-3

-ا4

-اال!

16-

ءاهدلاا

لمقدمةا

العسكريالطبنشأة

الاسلامقبلالعربطب

الاسلامصدرفيالطب

الاسلاميةالحضارةفيالتمريض

اليرموكمعركةفيالطبىالاسناد

العراقحربفيالطبيالاسناد

الامويةالدولةجيوشفيالملبىالاسناد-

العباسيةالدولةجيوشفيالطبيالاسناد

والحربالجراحة

الحربيةالمستشفيات

الصليبيةالحروبفيالعسكريالطب

العربىالمغربحروبفيالعسكريالطب

الاسماءمعجم

المصادر

7

13

37

54

81

99

801

012

125

132

172

181

491

402

921
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